
 Wandeling Dilbeek-Savio - Prins van Luik                        10,5km 
Verrassend groen aan de rand en IN de Brusselse agglomeratie. 
uitgestippeld door Trage Wegen Dilbeek                        R=rechts L=links RD=rechtdoor 

Steek- 
kaart 

55% onverhard en/of autovrij.                                                                           Plan op volgende pagina. 
Niet bewegwijzerd. 
Paden in goede staat. Enkele kunnen bij vochtig weer modderig zijn - stevig schoeisel! 
 
Start: Dilbeek-Saviowijk: parking aan de vijver langs de Dansaertlaan, ter hoogte van bushalte Heyrboutlaan. 
300m ten oosten van de Saviokerk, 450m van het treinstation Dilbeek, 2km van afrit 11 op de Brusselse ring. 
 
Einde: bushalte Prins van Luik in Sint-Jans-Molenbeek. Vandaar met bus 129 van De Lijn (richting Dilbeek-
Zuurweide) in 13 minuten terug naar het startpunt. 
In het WE 1 bus/uur (om .34 na elk uur), in de week minstens 2/uur. 
 
Openbaar vervoer: www.delijn.be (lijn 129 Brussel-Dilbeek-Zuurweide) en www.nmbs.be (station Dilbeek)  
 

Km 0 
 

Met je rug naar de Dansaertlaan, neem je het brede pad R van de 1e vijver, verder langs de 2e vijver 
en alsmaar RD door dit parkachtig bos. Je kruist een verharde autovrije weg. Steeds RD, met L een 
beek en daarachter lagergelegen een moerassig ontoegankelijk gedeelte van het natuurgebied De 
Wolfsputten. Verder langs de beek, met R tuinen en L over de beek weide en veld. 

Km 1 2-vaks-asfaltweg (Stationsstraat) naar L, aan ruïnes van hoeve L grasweg). Daalt naar het 
natuurgebied De Wolfsputten. RD over knuppelpad. Altijd pad meest RD, met L knotwilgen. Wordt 
bredere grasweg langs fruitkwekerij bergop. Vergezicht L. 

Km 2 Asfaltweg oversteken en schuin R smalle asfaltweg (Kraaienbroekstraat). Gaat over in dolomietpad . Aan 
einde R dolomietpad. S-bocht naar R en pad verder volgen. Asfaltweg naar L (Victor van Malderlaan). 
Na 250m L dolomietpad tussen 2 tuinen. Valt weinig op: als er R een asfaltweg is, ben je al enkele huizen te 
ver!). 

Km 3 Voetweg bocht 90° naar R, dan 90° naar L tussen tuinen. Asfaltweg R (Jozef de Windestraat), 1e 
asfaltweg L (Nelemolenstraat). Gaat over in dolomietpad, nadien graspad. Ter hoogte van feestzaal 
Kattebroek asfaltweg R, aan kruispunt van asfaltwegen schuin RD (opgepast: smal en veel verkeer!). 

Km 4 Brede asfaltweg L onder de snelweg door. Na de brug nog 400m RD over deze Kattebroekstraat tot na 
een groepje huizen. L kiezelweg net na laatste huis.  
Lijkt oprit naar villa in 't groen. Buigt echter naar L en wordt smal pad tussen natuurgebied 
Taborberg (beheerd door Natuurpunt Dilbeek - enkel toegankelijk met gids) en weiden. Pad klimt en na 
een paar bochten 90° naar R smal pad. Mondt uit in half verharde toegangsweg naar villa, en verder in 
de Kerselaarstraat. 

Km 5 Deze asfaltweg R bergop. Na 250m woonstraat L. Gaat over dolomietpad. In bocht komen we op 
grondgebied van Sint-Agatha-Berchem. Einde pad R over gazon, asfaltweg oversteken naar 
informatiebord Wilderbos. Breed dolomietpad door dit stadsbos. Aan splitsingen steeds het brede 
dolomietpad beetje naar L volgen. 

Km 6 Bij verlaten van bos, L paadje voor een leuk rondje door de volkstuintjes. Na 30m L, dan R, weer L tot 
bosrand, weer R, langs de achterkant van enkele tuinen. Waar je naar L op asfaltweg kan komen weer 
R en zo kom je weer op het punt van daarstraks. Nu RD breed dolomietpad, dat overgaat in trappen 
naar de Oude Kerk van Sint-Agatha-Berchem (nu gebruikt voor concerten en tentoonstellingen).  
Eventueel hier even naar L naar het mooie plein voor de kerk, met enkele fraaie huizen en het Vlaams 
trefcentrum De Kroon (met café - gesloten op zondag). Op je stappen terugkeren. 
De kronkelende autovrije kasseiweg (Groendreefstraat) bergop volgen. Wordt breder. Op de hoek met 
de Kasterlindenstraat is café In Quièvrain, een oerecht Vlaams-Brussels volkscafé - een halte 
voor de dorstigen (dinsdag gesloten). 
Kasterlindenstraat naar L (of R als je uit het café komt). Na 100m halfverharde weg R, wordt kassei en 
bocht naar L. 
Groot-Bijgaardenstraat naar R bergaf, 1e L (Soldatenstraat). 

Km 7 1e R (René Comhairelaan). Dit is wellicht de mooiste straat van Sint-Agatha-Berchem met talrijke 
fraaie huizen. Bekijk zeker nr 59 (herenhuis in park), nr 78 (glasramen!), nr 84 (villa Les Oeillets). De 
nrs 94-102 zijn door eenzelfde architect gebouwd in 1912, de nrs. 106-116 door een andere architect in 
1922, allen in Engelse cottagestijl. Daar tegenover een groot herenhuis dat een grootse opknapbeurt 
kan verdragen. 
Aan rond punt R (Gentsesteenweg), 1e R bergop: Gisselaine Versélaan, met ook nog enkele charmante 
woningen uit begin 20e eeuw. Einde L (Groot-Bijgaardenstraat). 

Km 8 1e R (Gulden Koomstraat). RD: lijkt doodlopend, maar aan de rand van de weide neem je L smal 
paadje tussen weide en tuinen. R graspad, stijgend tussen weide R en veld L. Verrassend, dit stukje 
boerenbuiten met appartementsgebouwen zo nabij! Hogenbosstraat L. Hier geniet je van een fraai 
panorama over het westelijk gedeelte van Brussel en de basiliek van Koekelberg.  
1e R (Tuinbouwstraat), in bocht voetweg L. Ferdinand Elbersstraat oversteken, 5m L en RD de 
Gelukkige Grijsheidstraat volgen (naast rusthuis). Aan einde L smalle doorgang het Scheutbospark in. 

Km 9 Na bosgedeelte breed pad R. Vergezicht over Molenbeek en Brussel. Kronkelend bergaf. Beneden R 
knuppelpad over vijver met riet. Kronkelend pad bergop tussen bos R en weide L.  
Mondt uit op breed pad, naar L bergaf. Weer vergezichten op de nabije stad. Pad daalt tussen de 
weiden (hier grazen vaak Gallowayrunderen). Waar R knuppelpad naar de wijk Paloke begint, RD.  
Aan begin bos pad naar L. Buigt nogmaals naar L, rand van weide volgend. 
 

Km 10 Na 30m R smal pad tussen (voormalige) volkstuintjes.  
(in september 2008 waren hier werken aan de gang – omheiningen en gebouwtjes van de volkstuintjes 



werden opgeruimd. Worden deze heraangelegd of breidt de stad hier uit?) 
Buigt naar L, dan R, en dan moet je weer R naar bos. Pad door bos eindigt met een stukje bergop naar 
de Gekweelstraat. Gekweelstraat mondt uit op de Ninoofsesteenweg, bushalte is L om de hoek. 
Van hier ben je met bus 129 van de lijn op 13 minuten terug aan het vertrekpunt 

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