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Veltem-Beisem -  Bovenberg-blauw   --  Vlaams Brabant 
 

           11/4/2013 

 

lengte   11 km 
aard  bos - veld -  holle wegen 
vertrek Radioweg  
heenrit richting Leuven. Voorbij de plantenzaak en het nabijgelegen kruispunt. Na ±  

   200 m een smal straatje naar rechts en steil omhoog. Aan het 1ste kruispunt  
   links en parking zoeken aan het volgend kruispunt - ook plaats in de  
    Hoogveldstraat 
gps  Veltem-Beisem - Radioweg 
wijzers geen aanduidingen 
commentaar prachtige wandeling – op veel plaatsen modderig – steile hellingen - geen  

   café onderweg 
website http://www.herent.be  

 
Route 

1. We nemen de Radioweg. Voor de VRT-zendmast gaat de straat over in een heel smal 
wegeltje.  Bij de splitsing gaan we rechtdoor en laten de huizen van het Reuken links 
liggen.   

2. Langs dit pad komen we op de Bertemsebaan. Die nemen we rechts (richting Bertem).  
300 m verder - op het einde van het bos - slaan we links af en volgen aan de splitsing 
het pad tussen de bosrand en de weide.  <lange klim> <Dit is de Schapenheide.  
Daarachter zien we de Augustijnerhoeve.> 

3. Aan een bredere grindweg dwarsen we het kruispunt en nemen rechtdoor de 
Nieuwstraat zo'n 1200 m door de velden <prachtig panorama – afdalen door een  holle 
weg>.  Voorbij de eerste huizen van Bertem gaan we scherp links de kasseiweg in.  
<Rechts zien we de koeheide, begroeid met naaldbomen. >  

4. Na 700 m bij de Armenlosweg - tussen de hoge wegbermen - verlaten we de 
kasseiweg door rechts aan te houden richting Bertembos. 150 m verder is er scherp 
rechts een aardeweg die leidt naar de Zwanenberg.  <De weg is 500 m heen en 
terug,in het begin modderig, maar het vergezicht op Bertem en het Meerdalbos is 
fantastisch>  

5. Daarna wandelen we verder. Na 400 m aan de volgende splitsing gaan we links  en 
150 m verder gaan we naar rechts <bordje “Bertembos> en na een lange, steile klim 
trekken we aan het einde van het bos rechts het veld in (de Bertemboswandeling gaat 
naar links) 

6. Zo komen we op de Terbankstraat. Daar gaan we links en dalen zo de Ijzerenberg af.  
We kruisen de Brusselsesteenweg - ter hoogte van café De Sigaar - om steil af te 
dalen naar het centrum van Winksele.  We lopen uiterst links langs de Heidestraat 
<holle weg>  en vervolgens naar rechts tot aan het Kerkplein van Winksele.  

7. Links lopen we de Warotstraat in.  Aan de parking voor de sporthal nemen we links.  
Heel vlug komen we in een klimmende holle weg.  <Dit is het overblijfsel van een 
Romeinse Heirbaan>.  100 m voor de Brusselsesteenweg, aan de splitsing met het 
Molenstraatje, gaan we langs het landwegje links naar beneden, naar de 
Brusselsesteenweg.   

8. Via de tunnel gaan we onder de steenweg door. We staan nu in de bedding van de 
Warot.   

9. Nu gaan we dadelijk naar rechts en lopen langs een wegje naast de steenweg tot aan 
de Toverbergstraat. Die gaan we links in, om al na 100 m het smallere deel van de 
Toverbergstraat rechts te nemen.  <zicht op de radiomast> Verderop steken we de 
Bertemsebaan over en volgen de Hoogveldstraat tot aan de Bornput, ons vertrek. 

http://www.herent.be/
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Komende van Kortenberg: voorbij de grote plantenzaak aan de rechterkant heb je het 
kruispunt met links richting Veltem. Rechtdoor de N2 volgen richting Leuven en na  ± 200 
meter rechts een kleine, steile straat omhoog. Op het einde links de Hoogveldstraat en na 
opnieuw ± 200 m  is het punt van vertrek. De Hoogveldstraat draait mee naar links waar je 
wellicht parking vindt  
 

 
 

Ben je te ver gereden: het eerste grote kruispunt (met verkeerslichten) naar rechts en de 
eerste straat rechts. Vervolgens rechts meevolgen tot aan de Radioweg 
 

 

 


