
Wandeling Sint-Anna-Pede - 
Sint-Gertrudis-Pede 
9,7km 
uitgestippeld door Trage Wegen Dilbeek

Steekkaart:

60% onverhard.  Niet bewegwijzerd.
Aardewegen en graspaden vragen stevig schoeisel.

In detail bekijken 
vanuit de lucht op Google Maps / Open Street Map  
+ traject downloaden naar GPS
   ww.afstandmeten.nl/index.php?id=1097900

 Start: 
Kerk Sint-Anna-Pede  (Dilbeek), Herdebeekstraat 176.
Parking tegenover kerk.
Openbaar vervoer: www.delijn.be  bus 118 Brussel-
Zuid – Schepdaal halte  Sint-Anna-Pede kerk.
(ook in weekend elk uur)

Wegbeschrijving op volgende pagina.



Wandeling Sint-Anna-Pede - 
Sint-Gertrudis-Pede 
9,7km 
Kaart op vorige pagina.
Wegbeschrijving.    R=rechts L=links 
RD=rechtdoor
Het kerkje van Sint-Anna-Pede, beroemd van 'De 
Parabel der Blinden' van Bruegel, is het centrum 
van het Openlucht-Bruegelmuseum. 
http://dilbeekserfgoed.be/openlucht-
bruegelmuseum/index.html
19 reproducties hangen verspreid over Dilbeek. 
Tijdens deze wandeling kom je er 7 tegen. 

Km 0.
Stap van aan de parking naar de ingang van de kerk en
over de kerk'hof'zuidwaarts naar een  elegante 
betonnen bank. Naast de reproductie van 'De Parabel 
der Blinden' neem je enkele treden omlaag, kasseiweg 
L, dan kleine asfaltweg R. 
Even verder volgende Bruegelreproductie.
Waar links een een Bruegeliaans winterlandschap 
hangt, volg je de asfaltweg naar R (weer 
Bruegelreproductie), kruispunt RD Poverstraat. (L 
voormalig molenhuis) Na 300m L pad langs serres. 
Km 1.
Gaat over in bredere aarde/grasweg.
Waar je L opnieuw een Bruegelreproductie aantreft, 
asfalt L, voorbij hoeve kiezelweg R. Gaat over in smal 
pad. Asfaltweg (Lennikseweg) R. 
Km 2. 
Gaat bergop. Je neemt de fiets/voetgangersbrug over 
de spoorweg, in de verte L de 'skyline' van Brussel. Na 
brug L en dadelijk R kasseiweg. Aan kruispunt met 
Poverstraat asfalt RD.
Km 3.
Bredere asfaltweg (Herdebeekstraat) L. Aan kruispunt 
met Lenniksebaan is er café In De Linde, met terras: 
www.indelinde.be 
Herdebeekstraat RD.
Aan volgend kruispunt veldweg R.

Km 4.
Deze veldweg kronkelt op de rand tussen bos en veld 
(een gedeelte kan bij vochtig weer erg modderig zijn).
Je steekt de Pedestraat over, RD de onverharde 
Nekkerstraat. Deze bocht naar R...
Km 5.
...en mondt uit op de Lenniksebaan.
100m naar L, dan R veldweg die overgaat in een holle 
weg (kan ook erg modderig zijn).
Km 6. 
Aan sparren RD. R zie je over de weiden de kerk van 
Sint-Gertrudis-Pede en ervoor het Molenhuis, waar je 
straks langs komt. 
Veldweg wordt primitieve kasseiweg, aan T-splitsing R, 
asfalt R tot aan de Pedemolen.
De fraai gerestaureerde watermolen is van april tot 
oktober de tweede en vierde zondagnamiddag 
van de maand tussen 14 en 17u gratis te 
bezoeken (tussen november en maart de 2e 
zondag van de maand). Molenaars geven maal-
demonstraties, soms wordt brood gebakken. In 
het woonhuis of op de binnenkoer kan je 
plaatselijke bieren drinken of koffie met gebak. 
Meer info op www.dilbeekserfgoed.be
Ook indien de molen gesloten is kan je gerust een 
kijkje nemen op de binnenkoer.
Aan de brug over de beek vind je nog een 
Bruegelreproductie.
Je stapt langs de beek naar het molenrad, trapje op en 
RD langs het bakhuisje door de boomgaard. Wordt 
bosje, wat verder stap je R door poort de weide in. 
Aan overkant weide weer uit door draaipoort.
Asfaltweg R.
Km 7.
Betonweg oversteken, smal pad RD op de rand tussen 
tuinafsluiting en veld.
Zachtjes bergop, wordt pad tussen weideafsluitingen. 
Grasweg naar R, waar rechts bordje 'Kapelleweg' staat 
RD. Wordt heel smal pad tussen tuinafsluiting en veld, 
dan RD over veld in de richting van voetbalveld.
Asfaltweg R, aan kerkhof pad L langs kerkhofmuur.
Asfaltweg enkele meters L, dan R veldweg bergop 
nemen.
Km 8.
Gaat over in smaller pad, RD tot aan de Ijsbergstraat.

Brede asfaltweg naar R en na 50m L kiezelweg nemen. 
De brievenbus geeft de indruk dat dit een privéweg is, 
maar dit is een openbare voetweg!
Aan alleenstaande villa wordt dit een smal pad RD 
tussen tuin en weide, dan RD brede bosgang. 

Natuurgebied Ter Pede.
In deze voormalige vochtige weilanden heeft 
Aquafin een overstromingsgebied uitgegraven. 
Staat zelden onder water, de natuur gaat er zijn 
gang. Achter dat gebied verwierf Natuurpunt 3ha 
voormalig weiland, waar door verschraling een 
rijke plantengroei kan ontwikkelen. 
Na bos  schuin L over braakliggende grond. Neem brug 
over beek (een serie houten balken), RD over weiland 
(meestal karrenspoor) in de richting van bos (en 
spoorweg erachter). Buig met karrenspoor mee naar R 
tot aan spoorwegviaduct.

Km 9.
Betonnen Pedeviaduct van omstreeks  1935, met 
17 bogen op de spoorlijk Brussel-Oostende. 
Door de GENwerken is dit viaduct verbreed om 4 
sporen mogelijk te maken. Deze aanpassing is 
esthetisch gebeurd.
Volg de kiezelweg evenwijdig met het spoorwegviaduct,
met rechts het overstromingsgebied.
Na 200m L onder viaduct door en op de rand tussen 
veld en weide volg je een paadje – in de verte is de 
kerk van Sint-Anna-Pede al zichtbaar. Asfalt over, pad 
RD tot je aan je startpunt terug bent.
Dorst? Café St-Anna 
Proef er de échte Gueuze en Kriek!
Honger? Estaminet De Ster.

Véél wandelgenot!

Veel meer Dilbeekse 
wandelingen op 
www.tragewegendilbeek.be 

Uitgestippeld in mei 2013. 
Licht aangepast in mei 2015.


