
Gemaakt met routeyou 

Vertrek en aankomst aan het station, met de rug naar het station gekeerd vertrek je naar links en 

loop je tussen de spoorweg en het busstation. Voorbij de fietsenstalling (rechts) daalt het pad en 

draai je links af op de voetgangersbrug over de spoorweg en halverwege daal je rechtsaf en blijft 

je de spoorweg volgen (niet de blauwe voetbrug over kanaal nemen). Onder brug door draai je af 

naar links, je blijf op het voetpad naast de parking tot aan het kanaal (Kanaal Brussel-Charleroi). 

We steken het kanaal over aan het sas en draaien rechtsaf en nemen het bovenste pad met de re-

lingen tot op de Scheepswerfkaai die we verder naar rechts volgen (+-150m ) tot aan de ver-

smalling ,waar we links aan huisnummer 21 het pad bergop nemen tot aan de steenweg. We ste-

ken die over (via het zebrapad )en gaan rechtdoor langs de onverharde weg. Ter hoogte van de 

speelweide van Stroppen (voor ons staat een hoge dennenboom) nemen we rechts de kiezelweg 

rond de sportvelden (links) en de chalets van de Scouts en Chiro (rechts). Rechtdoor volgen we het 

pad door het veld tot aan de huizen (Albert Jambonstraat). We volgen de straat tot aan het weg-

knooppunt (392) juist voorbij de huizenrij. Hier nemen we het meest linkse pad (van Knooppunt 

392 naar knooppunt 394). We volgen dit pad tussen de velden en slaan op het einde links af 

( naar 394) en passeren we links het hotel “Alsput” we komen op de Hollestraat (Even voorbij het 

hotel bereiken we knooppunt 394 en nemen we rechts het pad naast de beek naar knooppunt 386. 

Dit pad mondt uit op de Gaasbeekse steenweg. We volgen de steenweg naar links  (zie pijl 91 

fietsroute. We bereiken de stad met links: de stedelijke begraafplaats en rechts de Don Boscoschool 

(1600 leerlingen). Op het einde van de muur staan we bij Knooppunt 380. Hier draaien we af naar 

links richting knooppunt 391. Vóór de rotonde , nemen we naar rechts het wegeltje naast de witte 

kapel Even verder draaien we links af de Deken Michielsstraat in (richting knooppunt 391) en 

voorbij de huizen buigen we rechts af (richting knooppunt 391 en Weg Om) en lopen tussen hagen 

tot op de Jacminstraat die we naar rechts volgen. Aan de verkeerslichten steken we de steenweg 

over en gaan rechtdoor (volgen knooppunt 390 ) en volgen de Brusselstraat naar het centrum 

waar we op het einde,aan een groot wit huis, naar links afbuigen (steeds 390 volgend) om zo de 

achterzijde van de basiliek te bereiken. We draaien naar links om de basiliek. Zo bereiken we de 

Grote Markt  met de hoofdingang van de basiliek rechts en links aan de overkant van de markt het 

“Historisch Stadhuis. We vervolgen onze weg. Rechts van het historisch stadhuis gaan we Basiliek-

straat in. Dit is de centrale winkelstraat en die loopt kronkelend tot aan het kanaal. Even voorbij de 

Bergense steenweg aan het reisbureau TUI dwarsen we de oude loop van de Zenne (Eens voorbij 

de huizenrij komen we voorbij het stadspark (links) en het vroegere gerechtshof (rechts) nu de 

stadsbibliotheek en stappen we over de Leide (verlegde Zenne). Zo bereiken we het kanaal, we ste-

ken de voetgangersbrug over en bereiken we links  het station ,eindpunt van deze wandeling. 
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