
 Wandeling Dilbeek-Savio – Sint-Ulriks-Kapelle         12,3km  
                                                                                  variante 10,3km 
uitgestippeld door Trage Wegen Dilbeek                        R=rechts L=links RD=rechtdoor 

Steek- 
kaart 

60% onverhard.                                                                               Plan op volgende pagina. 
Niet bewegwijzerd. 
Rijke variatie van paden. Enkele kunnen bij regenweer (erg) modderig zijn. Stevig schoeisel noodzakelijk. 
 
Start: station Dilbeek. 2km ten westen van afrit 11 op Brusselse ring. 
 
Openbaar vervoer: www.nmbs.be  treinhalte Dilbeek 

Km 0 
 

Aan station Dilbeek noordwaarts vertrekken, langs doe-het-zelf-zaak. Kruispunt asfalt RD, na flauwe bocht 
bergop. Waar R de monumentale toegangspoort tot het Wivinaklooster is, asfalt L. 
Je kan echter ook eerst de poort doorstappen, en een kijkje nemen in het kloosterpark. Gedurende 110 jaar,  
was dit het klooster van de Broeders van de Christelijke Scholen in de middeleeuwen abdij.  De laatste 
overblijvende broeders zullen eind 2008 naar een rusthuis verhuisd zijn – de gebouwen zijn verkocht. 
Voorlopig kan je nog door de poort wandelen.  
Sint-Wivinadreef tot einde volgen –stemmige Sint-Wivinakapel omringd door bomen. 

Km 1 Smalle asfaltweg L. Aan einde is het kerkhof van de broeders. 50m ervoor L bospad bergaf. Pad maakt enkele 
eigenaardige kronkels in deze Vallenbos. Eind bos,  aan brug over beek,  R, wég van de brug. (Je kan 
eventueel even rechtdoor stappen naar een poel, in 2005 aangelegd (kikkers!). 
Pad langs bosrand, dan bergop tussen weiden. Vergezicht. 
Voor de avontuurlijken: aan 2 huizen R op de rand van veld in de richting van het bos (er is géén duidelijk 
pad) . Dit pad is niet onderhouden, de 1m lager gelegen losweg is dichtgegroeid met braamstruiken.  

Km 2 Pad wordt iets beter als de bosrand bereikt is. Steeds tussen veld en bosrand, 2x mee met bos een hoek van 
90° maken. Je komt naast huis op kasseiweg (Molenkouter). Kasseiweg L, dan asfaltweg L - vergezicht. 
Langs brouwerij Girardin (artisanale lambiek, geuze en kriek). Na 2e boerderij graspad rechts tussen weiden. 
Wie avontuurlijk pad niet neemt: aan de 2 huizen RD (Vallenbosstraat), einde R en na 50m L. Dan ben je 
weer samen met hoofdroute en heb je 500m gespaard. 
Graspad maakt S-bocht en gaat door bosje, dan tussen bos en wei.  

Km 3 T-splitsing breed graspad R. Wordt na bocht asfalt bergop. Einde fietspad L, na 50m aardepad dwars over veld 
(deel van wandel- en mountainbikeroute, dus veel gebruikt). Wordt smal graspad achter tuinen, nadien 
bredere grasweg. 
Asfaltweg L (Tenbroekstraat).  
Na 150m R, voor serie huizen grasoprit naar veld. Veld (meestal gras) schuin naar R oversteken naar de rand 
van veld en weide met alleenstaande boom (ietwat onduidelijk, meestal is er een tractorspoor).  
 

Km 4 Pad steekt veld in diagonaal over (Wordt omgeploegd, nadien weer ingewandeld. Indien onduidelijk, stap in de 
richting van de kerktoren). Aan overkant veld blijkt er mooi paadje door bos te gaan. Wordt pad naast weide, 
dan vlak langs een nieuwe woning, grindweg tot asfaltweg. Deze Zavelstraat L volgen, beetje bergop, nadien 
bergaf. Vergezicht.  
Waar van L stijgende veldweg komt, pad R. Mooi pad met vergezichten links en zicht op park en 
kasteelrusthuis De Verlosser rechts.  

Km 5 Kasseiweg R, na 100m dolomietpad R. Bocht naar L, nogmaals wat L. Dan L pad tussen tuinafsluitingen. Komt 
op grasveld en over oprit van bejaardenwoningen. Kasseiweg R, Brusselstraat L, na 50m onverharde weg R.  
Lange wandeling: Aan Y-splitsing van paden het meest rechtse. Einde pad R in de richting van de kerk 
van Sint-Ulriks-Kapelle. 
Korte variante: aan Y-splitsing van paden het meest linkse. Einde pad L. Zie verder bij km 7,5. Je mist 
dan wel het mooie kasteeldomein la Motte. 

Km 6 Pad loopt tussen tuinen door en mondt uit in de Lumbeekstraat. L bergaf, dan R trap naar ingang kerk. Voor 
de kerk L, volgende asfaltweg L, na 150m dolomietpad L, aan volgende splitsing graspad RD. Je komt in het 
bos van kasteeldomein La Motte (eigendom van de gemeente Dilbeek).  
Je kan altijd RD stappen tot aan de geluidsberm, waarachter de E40 verstopt is, (of eerder al L afslaan), dan L 
en 1e weer L. Dreef door bos, langs slotgracht, R langs de brug over de slotgracht (stap er eventueel over tot 
de binnenkoer van het kasteel of loop links even door de fruitboomgaard met talrijke variëteiten). 

Km 7 RD langs vijver het domein weer uit. Asfaltweg over, kasseipad L dat overgaat in graspad tussen weiden, 
nadien tussen velden. Einde R (hier ben je 1,8km eerder al geweest). Pad RD (de korte variante komt hier van 
links). Waar asfalt naar links pad RD, waar pad schuin rechts kies je weer RD. Voor S-bocht graspad L (niet 
erg duidelijk, soms hoog gras). Waar dit bredere grasweg wordt graspad L tussen haag en weideafsluiting. 
Bocht 90° naar L, leuk paadje komt uit op grindoprit en verder de Brusselstraat. Deze 2-vaksweg naar R, na 
50m L asfaltweg.  

Km 8 Aan alleenstaande woning scherp naar L terug in de richting van Sint-Ulriks-Kapelle. Is pad dat dwars over 
verschillende velden loopt – vermits onderdeel van de bewegwijzerde Hoppewandeling is dit veel belopen.  
Aan begin asfalt scherp naar R, dalende veldweg met mooi vergezicht.  

Km 9 Zodra asfalt na 50m L pad tussen 2 weiden. Bocht naar L, beekje over naar R, graspad tussen weide en veld, 
dan dwars over veld naar alleenstaande woning. Daar R brede grasweg. Wordt smaller pad door bos, beek 
over, RD smal pad tussen weiden, zacht bergop. Eindigt op betonweg naast spoorweg. L. 

Km 10 Smalle betonweg 500m volgen, dan asfaltweg R (Vaartstraat), na brug onder spoorweg asfalt L bergop. 
Km 11 Asfaltweg L (Wolsemstraat – opgepast, smal maar toch nogal wat verkeer!). Aan vierkanthoeve R, na 50m L 

graspad tussen tuinen en weiden. Asfalt L (Kattestraat), in bocht dolomietpad schuin R. Daalt af tussen 
weiden, dan bergop tussen knotwilgen en park.  

Km 12 Pad RD langs muur, mondt uit in de Lange Haagstraat. L is het station van Dilbeek. 
  
 Plan op volgende pagina.                                               Méér wandelingen op www.tragewegendilbeek.be  



Wandeling Dilbeek-Savio – Sint-Ulriks-Kapelle         12,3km  
                                                                                  variante 10,3km 
www.tragewegendilbeek.be                                              http://www.gmap-pedometer.com/?r=2313566 

                   
 


