
Leefdaal_SintVerona 

Leefdaal - (Sint) Verona 
 

            1/4/2015 

 

lengte   6,5 km - 1u30 
aard  veldwegen- holle wegen 
vertrek gemeenteplein op de hoek Dorpsstraat/Neerijsesteenweg 
heenrit 15 km vanaf Steenokkerzeel-kerk - E40 richting Leuven en afrit Bertem -  

richting Tervuren - na 2 km links richting Leefdaal-centrum. Parkleergelegenheid 
GPS  Leefdaal - kruispunt Dorpstraat/Neerijsesteenweg 
wijzers zeshoekige borden werden vervangen door knooppunten 5 - 57 - 56 - 55 - 52 - 51 -  

   50 - 5 
kaart  bijgevoegd   
commentaar  zeer mooie wandeling - beetje modder na regenperiode  
bronvermelding  http://www.toerismevlaamsbrabant.be/binaries/Sint-Veronawandeling_tcm141-71847.pdf   

   
Route 
 

1. vanaf het kerkhof **5**  **57** via de trap tegenover de toren tot aan de kerkring  
<prachtige linde>-  rechts volgen en volgen we links de Kasteeldreef  (aanduiding 
wandeling) 

2. aan het einde van de Kasteeldreef **57**  **56** steken we de Boskee over en 
volgen de Slagberg <resten van een oude watermolen  en links het Kasteel de 
Liedekerke> 

3. we vervolgen de slagberg met de Voer aan onze rechterzijde <aan de overkant van 
het riviertje werd een vijver aangelegd> 

4. ter hoogte van huisnummer 4 verlaten we de Slagberg en rechts het voetpad afdalen, 
naast de Voer 

5. nadat we de Voerhoek hebben gekruist, blijven we verder het voetpad naast de Voer 
volgen 

6. We steken Het Bies over en wandelen verder naast de Voer 
7. aan de Dorpsstraat gekomen **56**  **55**volgen we deze linksaf  
8. wat verder rechts Kapellestraat in en verder linksaf de Kerstraat 
9. voorbij enkele rijhuisjes en een paar hoevetjes verlaten we de Kerstraat **55**  

**52** om rechts de Poelstraat in te slaan <een diepe stijgende holle weg> 

10. na  1 km steken we de Dellestraat over en wandelen rechtdoor om even verder 
schuin rechts af te slaan **52**  **51** 

11. verder wandelend komen we aan de Bredeweg. We volgen hem rechtsaf tot voorbij 
een aanplanting met sparren. <prachtig uitzicht> Bij het eerstvolgende wegenkruis-
punt slaan we rechtsaf  **51**  **50** 

12. na een afdalende holle weg van een paar honderd meter, met daarna een ferme klim,  
komen we in de Mosdelle en zwenken we naar links af. We wandelen tot aan het 
volgende wegenkruispunt en nemen schuin links **50**  **5** <opnieuw een holle 
weg> 

13. tenslotte komen we in de woonzone van Leefdaal en geeft deze weg uit in de 
Dorpsstraat  

14. we volgen deze laatste enkele meters rechtsaf en slaan dan een voetpad in naar de 
Boskee bij de Voer en het kasteel. 

15. de Kasteeldreef volgen we nu tot aan de Sint-Lambertuskerk 

http://www.toerismevlaamsbrabant.be/binaries/Sint-Veronawandeling_tcm141-71847.pdf
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