
Met Okra op stap door 

Dilbeek. 

Startpunt en eindpunt: Gemeentehuis van 

Dilbeek (1). 

Afstand +/- 6 km. 

 

 

 

Vertrek aan de rechterkant van het 

gemeentehuis (2) 

 

 

en neem het paadje rechts, dat naar de 

Heetveldelaan (rechts van het 

gemeentehuis) leidt (3). 

Je ziet van hieruit de Alenatoren! 

 

  

Steek de straat over naar de ingang van het 

Alenabos (3 bis en 4).  

 

 

 

Neem het pad naar boven; aan het 

kruispunt volg je rechtdoor.  



Even verder, aan een bank kom je op een 

T-weg, ga daar naar rechts (5) 

 

Je ziet links een diepte, ga verder met die 

diepte aan je linkerkant  

Aan de volgende bank volg je links mee 

(5.bis). 

 

 

Verder rechts, neem je de uitgang van het 

bos naar de Kamerrijklaan. (6)  

 

 

Daar ga je naar rechts en steek je even 

verder over via het zebrapad (7) 

 

Wandel verder naar de Westrand (8) 

 

 

Via de parking ga je naar de ingang van de 

Wolfsputten, doorgang tussen de lage 

blokken (9). 

 

 

Je ziet de ingang aan je linkerkant (10). 

 

Volg het paadje rechts (tevens de weg van 

het plaatje van de Wolsfsputtenwandeling)  



Aan de volgende tweesprong ga je naar 

links (11)  

 

 

Beneden, op de T-sprong volg je rechts de 

houten trappen (12) (13).  

 

 

 

Volg je het pad verder na de houten 

trappen. Je loopt over een metalen plaat 

boven een beekje (14) 

 

Aan de splitsing neem je het pad rechts 

naar boven.(15) 

 

Deze poort neem je niet! (16). 

 

 

Maar, kies de poort links van je (17) 

 

 

Vervolg dit pad richting metalen 

uitkijktoren (19). 

 

Geniet hier even van het mooie 

uitzicht…Blijf nadien het pad verder 

volgen.  



Onderweg kom je voorbij dit bord (18) 

 

 

Volg rechtdoor, verder naar beneden (20) 

 

 

Bij het eerstsvolgende kruispunt: vervolg 

je weg naar links (21). 

 

 

Nadien -bij de volgende splitsing- rechts 

volgen (22.), 

 

Uiteindelijk verlaat je het bos (23). 

 

 

Net vóór het huis aan je linkerkant, sla je 

een smal wegje in (24)  

Dat leidt je naar de Stationsstraat  

 

 

Steek die straat over en vervolg je weg in 

de Snakkaertstraat (25) en (26). 

 



 

 

Neem de eerste doodlopende straat links 

(27) 

 

Wandel verder op de veldweg naar boven. 

 

Aan de grote spiegel verlaat je dan deze 

Veldekensweg… (29, 28). 

 

 

 

… en volg je rechts (Kluizenbosstraat). 

Deze gaat even verder over in een aarden 

weg, die een bocht maakt naar links (30). 

 

 

Blijf deze weg, tussen weiden en bos, 

volgen tot boven aan d’Arconatiestraat. 

Je passeert links een modern wit gebouw, 

de signorie d’Arconatie (31) 

 

… 

Je verlaat nu de Kluizenbosweg. 



Steek d’Arconatiestraat over, ga even naar 

rechts en neem dan links de ingang naar de 

sportterreinen van het Roelandsveld (32). 

 

 

Wandel  tussen de toestellen en het 

voetbalterrein naar de atletiekpiste… 

 (33) (34). 

 

   

 

… en neem dan de weg rechts. 

Laat de gebouwen en terreinen op je 

linkerkant en vervolg het wegje aan de 

rechterkant. 

Wandel verder rond de velden en 

sportblaas aan je linkerkant.  

Je komt tenslotte uit op een volgend 

voetbalterrein gelegen naast de 

Roelandsveldstraat. 



Na de blaas, ga je even naar links. 

Loop dan omheen het voetbalveld via het 

wegje met de houten snippers (35). 

 

 

Uiteindelijk wandel je naar de atletiekpiste. 

Bovenaan verlaat je de sportvelden via 

rechts het gele hek (36). 

 

 

Wandel de Sportlaan in (37) en vervolg je 

weg rechtdoor naar beneden. 

 

 

 

 

 Op het einde (38) steek je de Kasteelstraat 

over op het zebrapad naar de gebouwen 

(oude Laiterie )van de gemeentelijke 

diensten toe. 

 

 

Ga naar rechts naar de vijver toe (39). 

 

 

Wandel rond de vijver langs de 

rechterkant, de vijver ligt daarbij links van 

jou (40). 

 

 

Ga daarna terug naar je vertrekpunt. 

HOPELIJK  HEB  JE  GENOTEN… 


