
 Wandeling Sint-Martens-Bodegem  - Begijnenborre        10,8km 
                                                                                variante 8,8km 
uitgestippeld door Trage Wegen Dilbeek             R=rechts L=links RD=rechtdoor 

Steek- 
kaart 

55% onverhard. 
De meeste paden zijn in goede staat. Enkele kunnen modderig zijn. Stevig schoeisel noodzakelijk. 
Niet bewegwijzerd. 
 
Start: Station Sint-Martens-Bodegem 
 
Openbaar vervoer: www.nmbs.be 
 
Variante: vertrek aan Dorpsplein Sint-Martens-Bodegem, zonder het meest noordelijke traject. 

Km 0 
 

Start station Sint-Martens-Bodegem.  
Perron naar R verlaten, 1e kruispunt L, aan beek R mooi pad langs de beek. 
L brug over beek en pad bergop naar burchtkerk Sint-Martens-Bodegem.  
Even L, dadelijk R kasseiweg (L is monumentale hoeve). 1e RD. Je hebt 1km gestapt. 
 
Variante: Op het linkerkant van het dorpsplein, met je gezicht naar de kerk. Steek de betonweg 
(Ternatstraat) over, en neem rechts het kasseipad – brugje over beek -  achter het erg vervallen hujsje 
Mostinckx (in 2008 een ruïne - dit lemen huisje zal gerestaureerd worden). Kasseipad gaat bergop, voor 
de kerkhofmuur kasseiweg links, nadien brede kasseiweg rechts (L is monumentale hoeve). 1e RD. (je 
hebt 300m gestapt). 

Km 1 Beide wandelingen: 
Aan einde van pastorijmuur R kasseiweggetje bergaf langs de pastorijmuur. Betonbaan oversteken en 
pad schuin L langs kasteeldomein. 
1e pad R langs kasteeldomein, bocht van 90° naar L. Asfaltweg naar R, na laatste huis smal pad L. 
Mondt uit in smalle asfaltweg. 

Km 2 Op kruispunt asfaltweg RD, na 250m R aardepad - kan héél drassig zijn!  
Asfaltweg naar L, na 350m onverharde weg L. Door bos, aan asfalt naar R (Steenbergstraat – op 
Googlemaps staat verkeerdelijk Bufkensstraat. 

Km 3 Asfaltweggetje verder volgen langs bosrand, na bocht aan kruispunt RD. Gaat bergop en wordt 
onverhard. Aan einde kiezelweg R (vergezicht!), op 2vaks-asfaltweg R. 

Km 4 R asfaltweg bergaf, na 30m pad L tussen tuinen. Gedurende een 700tal meter altijd het meest 
rechtdoor lopende pad kiezen. (Rechts achter de weiden is het Begijnenborrebos).  
Asfaltweg naar L, in bocht dolomietpad R tussen tuinafsluitingen. Dubbele S-bocht. 

Km 5 Aan einde (pleintje) asfaltweg naar R. Waar auto's niet meer doorkunnen RD, asfalt naar R, aan 
kruispunt RD asfalt. 
Als R het Begijnenborrebos begint, na 50m L onopvallend pad tussen 2 villatuinen. Bocht 90° naar R. 
Einde asfalt naar R - na top (panorama!) steil bergaf. 

Km 6 Aan kruispunt smal pad RD (was vroeger kassei, sinds 2008 dolomiet), steil bergaf. Steeds RD, kruist 
2x asfaltweg. Na een breder stuk grint wordt dit graspad, dan schuin over veld naar hoevetje. Daar L 
langs het langgerekt hoevetje. Asfaltweg naar R, aan kruispunt asfalt RD. Y-splitsing meest rechtse 
asfalt. 

Km 7 Wordt veldweg, nadien graspad. Bergaf, dan weer bergop. Eerste veldweg R, langs serres. 
Km 8 L veldweg die overgaat in asfalt. Achter boerderijtje smal paadje R. De kerk van Sint-Martens-Bodegem 

komt  weer in het visier. Aan kruispunt van voetpaden L, eerst langs weiden (mooi zicht op de kerk), 
nadien tussen tuinen 

Km 9 2-vaks-asfaltweg naar R, 1e asfaltweg R, in bocht voetweg L. Maakt S-bocht, brug over beek. 
Korte variante: links is het Dorpsplein = eindpunt.  
Aan het dorpsplein is taverne-restaurant ’t Misverstand met terras. 
Lange wandeling: 
2-vaks-betonweg oversteken en kasseiweg bergop. Ter hoogte van de kerktrappen, L smal kasseipad 
tussen muur en afsluiting, bergaf.  
Beek over, over gras R, even op 2-vaksbetonweg, dan L voetweg. Komt op asfalt RD. 2-vaksbetonweg 
RD. 

Km 10 Waar L betonweg is, rechts graspad op rand van tuin. Wordt pad aan rand van veld, met rechts een 
verhoogde begroeide berm. Steeds de rand van het veld volgen tot asfaltweg. 
R, aan kruispunt van 2-vakswegen (met 2 cafés- die echter zelden overdag open zijn)  L terug naar 
station. 

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