
Wandeling Sint-Gertrudis-Pede – Sint-Martens-Lennik   10,1 km – diverse verkortingen mogelijk.   
Meer wandelingen en alles over de 300 Dilbeekse trage wegen op www.tragewegendilbeek.be  
70% onverhard of half verhard/verhard autovrij.
Enkele paden kunnen erg modderig zijn. Stevig schoeisel noodzakelijk.                               
Flink golvend landschap met weidse vergezichten.                
Volgt gedeeltelijk wandelknooppuntennetwerk, rest is niet bewegwijzed. 
Start: Pedemolen, Lostraat 84, 1702 Sint-Gertrudis-Pede (Schepdaal). 
www.dilbeekserfgoed.be  Pedemolen in werking – gratis maaldemonstraties met 
deskundige uitleg en molencafé geopend, elke 2e en 4e zondag van de maand.
Openbaar vervoer: De Lijn bus 118 Brussel-Zuid – Schepdaal, halte Sint-Gertrudis-Pede 
kerk. Ook in weekend 1x per uur. Tussen kerk en slager asfaltweggetje dat overgaat in 
kasseien kerkwegel: brengt je na 200m aan de Pedemolen.

Je kan het traject van deze wandeling in detail vanuit de lucht volgen op 
http://afstandmeten.nl/index.php?id=857993  én er downloaden naar je (wandel)GPS.

Detailbeschrijving op volgende pagina. 
Origineel:  doe deze wandeling met een gedetailleerde wandelkaart uit 1845. 
Traject is uitgestippeld op de Atlas der Buurtwegen uit 1845 en volgt voor 90% 
(veld)wegen en paden die toen reeds bestonden.  Download van:
http://www.tragewegendilbeek.be/wandelingen/kaarten/SPD1211_wandeling_Pede-
Lennik_1845.pdf



Wandeling Sint-Gertrudis-Pede – Sint-Martens-
Lennik   10,1 km (diverse verkortingen mogelijk)                       uitgestippeld door Trage Wegen Dilbeek    
www.tragewegedilbeek.be              R=rechts L=links RD=rechtdoor
 
Plan op vorige pagina.    
 

Km 0 Op de binnenkoer van het molengebouw neem je de trapjes omhoog, 
R kom je boven het molenrad. Ga L langs het bakhuis, RD door de 
boomgaard en een bosje tot de rand van een weide. Door poortje 
weide in, dwars oversteken en via draaihekken weide uit. Asfalt naar 
R, betonweg oversteken en RD smal graspad tussen tuinafsluiting en 
veld.
Wordt pad tussen boomgaarden. 
L rode kiezelweg, asfalt RD en waar die naar L bocht RD graspad aan 
tuinrand (bordje Cothemveldweg).

Km 1 Graspad loopt verder tussen tuinen en weide. Verkeersweg 
(Kothemstraat) R, voor 1e villa R weinig zichtbaar pad op de rand van 
tuin, tussen boompjes en weideafsluiting. Gaat over in bredere 
grasweg, verder klimmend smal pad tussen weide en veld, verderop 
RD tussen 2 velden. Hier heb je een prachtig panorama over de 
Pedevallei, het Pajottenland en in het oosten de skyline van Brussel. 
Waar veldweg van R komt ga je RD, aan T-splitsing L. Je steekt 2 
asfaltwegen over, altijd pad RD. 

Km 2 Aan voetbalkantine RD, 100m verder in bosje pad naar L,
asfaltwegoversteken, veldweg RD, wordt smaller lager gelegen pad
(kan erg drassig zijn). Buigt iets naar L en je komt op een half
verharde weg van het MPI Levenslust. RD zacht bergaf, na 100m
schuin R naar bosrand. Graspad steeds RD tot over beek en 
wandelknooppunt 199. 

Km 3 R langs beek, waar knooppunt naar R wijst, neem je L veldweg, 
verderop R veldweg. Aan T-splitsing L. Hier is het Pajottenland op z’n 
best, open ruimte en stilte! Asfaltweg scherp naar R richting 
wandelknooppunt 188. De volgende 4km volgen we de bordjes van 
het wandelknooppuntennetwerk Pajottenland. 
http://www.toerismevlaamsbrabant.be/wandelen/wandelnetwerk-
pajottenland/index.jsp (300km - kaart kost 6 euro)

Km 4 Na 300m L, pad daalt door bos, klimt tussen weiden naar knooppunt 
188. Graspad R richting knooppunt 189. Asfaltweggetje L.

Km 5 Asfaltweggetje R, aan knooppunt 189 kasseitje L dat overgaat in 
grasweg. 100m op wat drukkere asfaltweg, aan knooppunt 109 L

Km 6 Afwisselende grasweg door valleitje. Aan knooppunt 194 L over 
asfalt naar knooppunt 195, RD. 

Km 7 R asfalt, verderop schuin L onverhard naar knooppunt 19. RD over 
onverharde veldweg naar …. 

Km 8 knooppunt 198 RD. Asfalt bocht naar L. Waar knooppuntennetwerk 
asfalt naar R kiest, ga je RD de Steenstraat bergop. 
100m voor café In de Rustberg ga je na de laatste woning (ietwat 
vervallen boerderijtje) R op de rand tussen veld en boerderijtje, na 
boerderijtje 90° naar R, dan 90° L. Het pad is hier overwoekerd, 
wandel op de rand van het veld.

Km 9 Gaat over in een prima pad tussen tuinafsluitingen en je komt op een 
kruispunt van wegen, met aan de overkant de Cothemveldweg, die je 
aan het begin van de wandeling genomen hebt.
Asfaltweg R (Cottemstraat). Na 200m, ter hoogte van huisnrs 20-22, 
L smal graspad tegen een langgerekte boerderijgevel (weinig 
opvallend). Dit 1m brede paadje loopt tussen tuinafsluitingen, en 
mondt na een bocht naar L uit op de Kothemstraat. R, aan kruispunt 
RD hoofdweg volgen, 1e asfalt R. 
Waar je aan het begin van de wandeling door een draaihekken uit de 
weide kwam, ga je nog even RD, en voor brug over beek L pad langs 
beek en verderop tussen beek en vijver, terug naar de Pedemolen.
Plan op vorige pagina.                                               
Méér wandelingen op www.tragewegendilbeek.be 


