
Kampenhout - Witloof 
 
             
           8/3/2010 
 
lengte   6 km of 8 km 
aard  50/50 autoluwe asfaltwegen  en veldwegjes 
vertrek aan de kerk  
heenrit  Haachtsesteenweg richting Haacht en links richting Kampenhout. 

Parkeermogelijkheden voor de kerk  
GPS  Kampenhout - Gemeenteplein 
wijzers zeshoekige borden in oranje kleur 
kaart  in dit bestand 
commentaar vlakke omloop - autoluwe wegen en enkele veldwegen - goede  
   bewegwijzering  -  kan ingekort worden 
bronvermelding    http://www.kampenhout.be/toerisme/ontdekwitloofstreek.php    en  
    http://www.dijleland.be/cultuur.php?id=10  
 
Route 
 
1. <het dorpsplein geeft zicht op villa Lucie (1883 de O.L.Vrouwkerk (1874) ) en het 

bejaardenhuis (1886). Ook vind je er het standbeeld van "het witloofboerke" 
2. we starten de wandeling ± 100 m rechts van de ingang van de kerk, de 

Gemeentehuisstraat.<kasteel van Bellingen (1761) en de ommuurde pastorij (1755). 
3. we volgende de pijltjes tot in de Dorpstraat, waar we rechts afslaan en vervolgens links 

de Brouwerijstraat <op de hoek bevindt zich de oude hoofdmeierij en wat verder in de 
brouwerijstraat den Ast (brouwerij sinds 1845) 

4. vervolgens nemen we rechts de Geilroedestraat, die overgaat in de Geilroedeweg en 
die we een hele tijd volgen tot op het einde. Daar slaan we links de Zeypestraat in tot 
aan de Langestraat 

5. Naar links en wat verder heb je de keuze: rechtdoor tot aan het kruispunt met de 
Frijselstraat/Kampelaarstraat, waar je links af gaat - opgepast: er staat geen bordje !! 
(Indien je goed kijkt ligt het misschien aan de laatste electriciteitspaal aan de 
rechterkant). De totale afstand bedraagt dan 6 km. Er is wel een kapelletje 

6. voor de 8 km sla je rechts de Begijnenstraat in die je volgt tot het einde. Links 
meevolgen en wat verder rechts/links volgen tot aan een T-kruispunt. 

7. Volg naar links en je komt in de Frijselstraat en op dezelfde plaats als punt 5. Daar 
rechtdoor (links/rechts) in de Kampelaarstraat. 

8. Wat verder links het pad van de Kampelaarweg en op het einde rechts de Lauterweg 
9. aan de kruispunt nemen we links tot in de bocht van de Kampelaarstraat. Daar houden 

we rechts aan en en wat verder links de Votvinkenstraat 
10. Wat verder kunnen we links afslaan en steeds rechtdoor tot we via de Rusthuisstraat 

terug in de nabijheid van de kerk komen. 
 



 

 


