
Wandeling Sint-Anna-Pede – 
Natuurgebied Ter Pede – Ijsbos 
5 km 
uitgestippeld door Trage Wegen Dilbeek
Het Ijsbos is bijzonder mooi eind april, met een 
paars tapijt van boshyacinten!

Steekkaart:
70% onverhard.  Niet bewegwijzerd.
Aardewegen en graspaden vragen stevig schoeisel.
In natuurgebied Ter Pede moet je over een paar 
greppels, en kan een deel er erg drassig bij liggen.

In detail bekijken 
vanuit de lucht op Google Maps / Open Street Map  
+ traject downloaden naar GPS
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1528989

 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.    R=rechts L=links 
RD=rechtdoor
Km 0.
Met het stemmige Brueghelkerkje van Sint-Anna-Pede 
achter je neem je de Plankenstraat tussen Afspanning 
De Ster R en de parking L. Neem RD de doodlopende 
asfaltweg richting wandelknooppunt 722, gaat over in 
voetweg. Aan wandelknooppunt 722 Kerkweg RD tot 
onder het spoorwegviaduct.

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.
10m naar R, dan L het vervolg van deze Kerkweg. Voor
de beek R de Beekweg (naambord) volgen, kronkelend 

tussen de Pedebeek (zuidkant) en overstromingsgebied
(noordkant).
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. 

Km 1.
Aan de schuur in dit natuurgebied keuze:
-ofwel L brug over beek, en R de grasdijk volgen. 
Aan einde houten brug over beek nemen (is midden 
2015 in slechte toestand – voorzichtig!), scherp naar R 
en voor tuinafsluiting R over de zijbeek. Er is geen 
brug, enkel een boomstronk /plank – doenbaar voor 
wie behendig is.
Over grasland noordwaarts met beek L en 
overstromingsgebied R (geen duidelijk pad).
Waar beek 90° naar L buigt mee naar L tot aan brug 
(houten balken) over die beek.
-ofwel ga je aan de schuur RD, kleine greppel over, 
en een laaggelegen pad door het overstromingsgebied 
(deels drassig – kan uitzonderlijk onder water staan).
Schuin noordwest over weiland (van Natuurpunt) naar 
waar beek bocht van 90° maakt en er een brug 
(houten balken) over die beek is.
Niet de brug oversteken, maar ertegenover 
noordwaarts in de richting van bos (er is meestal een 
karrespoor).
Aan bosrand R – duidelijk karrespoor volgen dat je 
terug aan het spoorwegviaduct brengt.
Er L onderdoor en weer L naar betonnen trap.
Keuze:
-ofwel de trap op en boven R graspad evenwijdig met 
de spoorweg – mooi vergezicht over Sint-Anna-Pede.
-ofwel voor de trap R graspad volgen dat een betonnen
greppell volgt, nadien via smal houten brugje greppel 
oversteekt en aan bosje weer samenkomt met het 
bovenste pad.
De grasweg evenwijdig met de spoorweg blijven 
volgen, langs een rietveld (waterzuivering) en tot 50m 
voor een afsluiting. R smal pad het Ijsbos is.

Km 2. 
Pad kronkelt tussen braamstruiken, pad wordt breder 
en gaat door beukenbos.
In april is dit Ijsbos een zee van bosanemomen, 
gevolgd eind april door een zee van boshyacinten.
Aan een kruispunt van bospaden het smalle middelste 
pad nemen, (wellicht staat er een houten wegwijzer 
'Ijsbergweg'). 
Voor het 1e huis R, dan L kom je op een asfaltweg, die 
je volgt tot T-splitsing.

Asfaltwg R (Oude Geraardsbergsebaan). L zie je de 
vervallen gebouwen van De Spanuit (voormalige 
lambikbrouwerij). 
Aan kruispunt van asfaltwegen RD, 200m verder R een 
grindpad tussen 2 hagen (is onopvallend, tegenover 
huisnr 47).
Km 3.
1e grindpad L negeren, RD stappen.
2e grindpad L nemen. Gaat over in de Nieuwlaan. Door 
deze woonwijk tot einde Niewlaan. 
L (Herdebeekstraat) bergop, aan volgend kruispunt R.
Asfalt buigt naar R en gaat over in een dalende half 
verharde veldweg. 
Mooi panorama over de Pedevallei en het 
Pajottenland.
Km 4.
Deze veldweg alsmaar RD volgen.
Aan einde asfaltweg scherp R – langs enkele 
hoogstamboomgaarden terug naar het startpunt.
Km 5.
Neem zeker nog even de tijd om rond het kerkje te 
wandelen, en geniet van een Gueuze of Kriek Girardin 
(=familiale brouwerij uit Dilbeekse deelgemeente Sint-
Ulriks-Kapelle) in café Sint-Anna.

Véél wandelgenot!
Veel meer Dilbeekse wandelingen op 
www.tragewegendilbeek.be 
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