
 Wandeling Groot-Bijgaarden         10km (verkorting 6,5km) 
uitgestippeld door Trage Wegen Dilbeek                        R=rechts L=links RD=rechtdoor 

Steek- 
kaart 

55% onverhard.                                                                               Plan op volgende pagina. 
Niet bewegwijzerd. 
Rijke variatie van goede paden. Enkele kunnen bij regenweer (erg) modderig zijn. Stevig schoeisel 
noodzakelijk. 
 
Start: Parking aan de Schepen Alfons Gossetlaan, 100m van Gemeenteplein (op het Gemeenteplein is 
parkeertijd beperkt). 
 
Openbaar vervoer: www.delijn.be  buslijnen 136, 355 en 820 hebben halte aan Gemeenteplein. 
                               www.nmbs.be  treinhalte Groot-Bijgaarden op 500m van Gemeenteplein. 

Km 0 
 

Van de parking stap je naar het rode gebouw (jeugdclub Paddestoel). 
Mooie dreef met kasseiweg naar L. Je komt aan het fraaie Kasteel van Groot-Bijgaarden - stap over de brug 
naar de ingang - sierlijke vijver en park links en rechts en door het hekken vang je een glimp op van de 
binnenkoer en de kasteelgebouwen.  
Elk jaar in april is dit kasteel en 14 ha grote park kleurrijk omgetoverd voor een voorjaarsbloembollen-
tentoonstelling. 
Met je rug naar het kasteel neem je de betonweg naar R. Voor de kerk voetpad langs de kerk, voorbij de 
ingang van de kerk, en uitmondend op de Brusselstraat, die je naar R volgt. 
Na 150m kan je links doodlopend asfaltweggetje instappen, om een andere kijk te krijgen op het kasteelpark, 
en terugkeren naar de hoofdweg.  
Brusselstraat nog 150m volgen. Waar R de Jozef Mertensstraat begint neem je R een grindweg (wegwijzer 
Parking Pipo Balloons). Lijkt een privé-oprit, maar gaat over in een mooi graspad, na 100m aan 
draadafsluiting naar L. 

Km 1 We volgen nu een tijd de rand van het kasteeldomein, met mooie doorkijkjes. 
Pad buigt 90° naar R, verder naar L en mondt uit in de Groenstraat.  
R, na 120m L half verhard pad dat overgaat in tegelpad. Aan einde kiezelweg R, na 100m scherp L kiezelweg 
evenwijdig met de snelweg. 

Km 2 Als je voor je de snelwegparking langs de E40 ziet, volg je de grasweg naar L.  
Volgt een brede grasstrook tussen de bomen aan de rand van de parking en de velden links - weids zicht over 
Groot-Bijgaarden en een stukje Brussel aan de horizon. Grasweg buigt een beetje naar R, en mondt uit op de 
Jozef Mertensstraat. 
Aan de overkant veldweg naast huis nemen (er hangt meestal een draad om motorrijders en ruiters te 
weren). Aan T-splitsing grasweg naar R, bergop. 

Km 3 Achteromkijkend een nog weidser panorama over Groot-Bijgaarden en Brussel in de verte.  
Aan hoeve 90° naar L, dan veldweg naar L: de mooiste holle weg van Groot-Bijgaarden. Bergaf door 
deze zee van groen. Ter hoogte van sportcomplex Rodenberg wordt dit asfalt.  
Korte variante: RD, ook aan kruispunt met Brusselstraat RD. Net voor volgend kruispunt van 
asfaltwegen L pad tussen hagen. Lees verder bij Km 7. 
Lange wandeling: na tennisterreinen R breed geëffend terrein oversteken naar een weidepoort. Na 
die poort 3m breed graspad bergop tussen 2 weiden (is voetweg die in 2007 terug heropend werd). 
Buigt naar R, poort door (terug sluiten!) en schuin over veld naar een witte woning.  

Km 4 Asfaltweg oversteken en ietwat holle onverharde weg naast die woning nemen. Maakt een paar 
kronkels. R groeit een jong bos. Aan kruispunt met kiezelweg en pas RD – wordt holle weg en mondt uit 
op de Brusselstraat. Fietspad naar R volgen.  

Km 5 Na 1e woning smalle doodlopende asfaltweg L (Groot Tenbroekstraat). Daalt af en wordt na groepje huizen 
brede grasweg. 90° naar R, wordt smaller pad tussen bos en weide (pad L negeren). Aan einde asfaltweg L, 
na 200m in bocht aardepad L bergop. Asfalt R en 1e asfalt L (Vallenbosstraat). 

Km 6 Einde asfalt graspad RD, bergaf. Komt langs Vallenbos. Net voor brugje over beek, kan je even R heen en 
weer naar een poel stappen, die in 2005 werd aangelegd. (kikkers!). Keer op je stappen terug en stap 
door een takkensluis het bos in. Pad met vele kronkels brengt je op een asfaltweg bij het kerkhof van 
de Broeders van de Christelijke Scholen (L) en de Wivinakapel (R). 
Voor de kapel brede asfaltweg nemen, na 100m L tegelpad tussen tuinen bergop. Asfaltweg RD. 

Km 7 1e asfaltweg R (Mollekouter), waar deze naar L gaat tegelpad RD.  
Asfaltweg naar L bergop, kruispunt R en dadelijk R dolomietpad tussen hagen. 
Hier lopen korte en lange wandeling weer samen. 
Nieuwe weg oversteken, graspad RD. 
Asfaltweg L, einde R (Brusselstraat), na 50m L over het asfaltterrein van chocoladefabrikant. Betonnen 
afsluiting volgen – asfalt wordt dolomietpad, buigt naar R.  

Km 8 Asfaltweg over, dolomietpad RD. Als er van L een pad komt, enkele meters verder pad R tussen hagen.  
90° naar L, woonwijkstraat R. Buigt naar L, dan R de Kasteellaan volgen. Brusselstraat (hoofdweg) naar L tot 
verkeerslichten, daar R geasfalteerde voetweg langs school. Hazepad (asfaltweg) RD. 
Aan Y-splitsing (Nieuwenbos) half-verharde oprit L langs haag  

Km 9 Wordt smal pad langs haag, dan over veld, nadien tussen kerkhof en tennisvelden.  
Asfalt L, aan toegangspoort school R dolomietpad. Na 200m dolomietpad R.  
Na S-bocht smal graspad L, een onopvallend maar heerlijk paadje tussen tuinen, met zicht op de kerktoren 
van Groot-Bijgaarden. Wordt smal tegelpad langs huizen en mondt uit op de Brusselstraat. R ben je na 50m 
weer aan het Gemeenteplein. 

  
 Plan op volgende pagina.                                               Méér wandelingen op www.tragewegendilbeek.be  
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