
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Streekw
andelingen 

2020 

Deze toeristische     

verkenningen in het 

Dijleland onder  leiding 

van een streekgids star-

ten elke 2de woensdag 

van de maand om 14 u en   

duren maximum drie uur.   

Aangepast schoeisel 

voorzien. 

Iedereen welkom! 

 

Woensdag 8 april: vertrek:  St Amandskerk, Dorpsplein 1 3071 Erps ( Kortenberg) 

Kortenberg is Santiago de La Campostela niet... 
maar  het herontdekken van de Sint Amandusweg  zal velen aangenaam verrassen.  
We  hernemen immers gedeeltelijk het parcours van de Sint-Amandsweg, een par-
cours tussen de kerken van Kortenberg en Erps. 
We passeren kapelletjes, kastelen, een natuurreservaat,  hoven, open ruimten,  de 
stille snelweg F3, het plantsoenbos, een abdij en zoveel meer. 
 

Woensdag 13 mei: vertrek: St Lambertuskerk Driesplein 1  1930 Nossegem    
, 

We verkennen eerst de als monument erkende, dorpskern. Daarna wandelen we 
door  het speelbos richting Zaventem. We bekijken de luchthaven vanaf de spotters- 
platformen, waardoor we toch een ander zicht krijgen op de poort van Europa. 
 
Woensdag  10 juni: vertrek: Bibliotheek; Tritsstraat  5  1910 Kampenhout 
  

Wandeling langs voornamelijk rustige trage wegen die ons langs  
velden en natuur leiden. Wielewaal, Weisetter, Ruisbeek, Relst... 

we hebben veel te ontdekken! 

Woensdag 8 juli: vertrek: Kerk, Duisburgse steenweg 162   3090 Eizer (Overijse) 
 

Tocht door de beboste Nellebeekvallei en het uitgestrekte Ijsegebied . We  verken-
nen het magnifiek natuurgebied Capucijnenbos , deel van het Zoniënwoud en de  
Koninklijke Schenking , waar we ons door heel wat historische verhalen laten 
 verrassen ! 

 
Woensdag  12 augustus: vertrek:  Ontmoetingscentrum Miel Puttemans  

Dorpsstraat 40   3080 Vossem (Tervuren) 

Rob Vanoudenhoven, Miel Puttemans en Jeroen Depauw zijn vandaag bekende  

Vossemneiren, maar ook de dorpsbewoners van weleer mogen niet ontbreken op  
deze wandeling. Via de historische woonkern wandelen we langs de Voer richting 
Vossemvijver in het Warandepark. De flanken van de Voer zijn ideaal voor wijnbouw 

in dit kleine gehucht.   
 

Woensdag 9 september: vertrek: parking onthaalpoort “De Torenvalk”   Naamse 
steenweg (N25) 72   3052 Blanden (Oud-Heverlee) 

Een stevige boswandeling door het Meerdaalwoud brengt je  langs militair erfgoed 
en springputten. Je komt er meer te weten over het Vlaams houtpark, de “Dikke 
beuk” en de Gallo Romeinse aanwezigheid. Het wordt vooral genieten van de prach-
tige natuur met af en toe een interessante info of een mysterieus verhaal. 

 Woensdag 14 oktober: vertrek:   Sint Adriaankapel Damweg 3150 Haacht 

“Het landelijk karakter van St. Adriaan bleef het best bewaard in de streek tussen de 
Dreef, de Hooiberg en Hollaken.                                                                                           
De omgeving van de Valvekenshoeve werd in 1976 zelfs geklasseerd als een waarde-
vol landschap. Daar kan men best voorstellen hoe St. Adriaan er vroeger heeft uitge-
zien.” 

  


