
Nederokkerzeel - Laar en List 
 
             
           5/4/2010 
 
lengte   8,5 km 
aard  50/50 autoluwe asfaltwegen  en veldwegjes 
vertrek aan de kerk  
heenrit  Haachtsesteenweg richting Haacht en in Berg rechts richting Nederokker-

zeel.  Aan een T-kruispunt links. Parkeermogelijkheden rond de kerk  
GPS  Nederokkerzeel - Peperstraat 
wijzers zeshoekige borden in oranje kleur 
kaart  in dit bestand 
commentaar vlakke omloop - geen schaduw - goede bewegwijzering  
bronvermelding   http://83.101.18.180/toerisme/wandel-laarlist.php 
 
 
Route 
 
1. <St Stefanuskerk, oorspronkelijk 12e eeuws met een orgel van 1729> 
2. we nemen de Peperstraat (tegenover de kerk) in westelijke richting en slaan rechts af, 

de Biststraat, die we links blijven volgen 
3. we gaan voorbij de Kruisstraat en houden schuin links aan om na enkele honderden 

meter rechts de veldweg (Windmolenweg) te nemen  <voormalige molen van 1686, 
afgebrand in 1931> tot aan een kruispunt 

4. hier nemen we links de Kerselarenbaan. Op het einde gaan we naar rechts op het 
betonweggetje en wat verder opnieuw naar rechts, de Grevenbergbaan <pijl "Berg"> 

5. aan een T-kruispunt volgen we links de Grevenbergbaan tot aan de Tiendebaan die we 
naar rechts volgen 

6. zo komen we aan de Laarstraat die we rechts volgen, <aan de linkerkant, in de 
bossen, bevindt zich het moerasgebied Torfbroek met turfwinning sinds 1248> voorbij 
de Neerstraat (linkerkant) tot aan het kruispunt met de Onzelievevrouwstraat <kapel 
van O.L.V. van de Bijstand, gebouwd na de choleraplaag van 1720> Daar nemen we 
schuin links de Casemierstraat tot aan het volgend kruispunt 

7. <eventueel rechts afkorten tot de kerk> links de Neerstraat, steeds rechtdoor en aan 
een kruispunt het pad rechtdoor nemen tot aan de Neerlaan, die we naar rechts 
inslaan 

8. voorbij de vijver volgen we naar rechts richting Neerlaan nr 37 (geen zeshoekige bord) 
en wat verder naar links de Ahornboomlaan. 

9. rechts de Egellaan <op het einde de Listerhoeve, oudste bestaande huis van 
Nederokkerzeel daterend van 1519> die op het einde naar rechts in de Liststraat 
overgaat  

10. vervolgens links het wegje volgen tot aan Peperstraat <Het Spaans hof: witstenen 
hoeve uit 1309, verbouwd in 1654> die we rechts volgen tot aan de kerk. 



 

 


