
Vlezenbeek - Hogebossen 
             
           7/06/2012 
 
lengte   8,5 km 
aard  verharde wegen en  bospaadjes 
vertrek Gemeenteplein Vlezenbeek - voldoende parking aan rechterzijde 
heenrit  Ring tot voorbij Groot Bijgaarden. Afrit "Lennik/ULB Erasme". 1ste  rotonde 

rechtdoor (1ste afslag) - volgende rotonde rechtdoor (2e afslag) 
GPS  vlezenbeek - gemeenteplein 
wijzers zeshoekige borden  
kaart  in dit bestand 
commentaar behoorlijke vlakke omloop - heel mooie wandeling  - goede bewegwijzering   
   veel vergezichten -  kan ingekort worden, maar niet aangeraden 
bronvermelding   http://www.non-stop.be/hogebossenwandeling.html  en  
   http://www.toerismevlaamsbrabant.be/wandelen/hogebossenwandeling/index.jsp  

 
Route 
1. We vertrekken op het Gemeenteplein van Vlezenbeek. <Hier bevindt zich het 

voormalige gemeentehuis>. We verlaten het Gemeenteplein via de Schaliestraat en 
wandelen voorbij de O.L.Vrouwekerk tot aan de pastorie <van 1895>.  

2. We volgen linksaf de Dorpsstraat en slaan daarna rechts de Beevaartweg in..  
3. Na ± 500 m gaat de Beevaartweg over in een verharde weg om dan op een T-spltsing 

uit te komen met de Appelboomstraat. 
4. We steken die over en slaan de Elsweg in. Na ± 400 m nemen we rechts een voetweg. 

Langsheen de akkers komen we aan de Papenweg. Hier moeten we linksaf.  
5. Aan de Bekersveldstraat nemen we rechts en wandelen tot aan een voormalige hoeve, 

waar we links afslaan en volgen deze weg tot aan een hoogspanningslijn. 
6. Voorbij een bosje na de hoogspanningslijn klimt het pad lichtjes en komen we aan een 

T-splitsing met de Hemelrijkstraat. <Vroeger heette deze plek "Hogebossen"> 
7. De Hemelrijkstraat slaan we rechts in.< Links van de weg is er het valleitje van de 

Beisbeek>  en volgen rechtdoor tot aan de vijfhoek uit te komen , waar we links de 
Appelboomstraat nemen.  

8. Bij het grensbord van Gaasbeek/Lennik,slaan we een betonbaantje in en volgen het. 
<Dit is de toegangsweg tot het nabij gelegen Groenenbergpark. In de onmiddellijke 
omgeving bevindt zich ook het kasteelpark van Gaasbeek.> 

9. Aan de toegangspoort langs het Groenenbergpark, volgen we rechts een weg die in 
het verlengde ligt van de Konijnenstraat. Bij het begin van de Konijnenstraat nemen 
we, rechts een voetpad tot aan de Postweg. <Rechts bevindt zich het "Hof ter 
Nederloo".> 

10. We volgen de Postweg naar links en slaan zo rechts de Smidsestraat in. Vervolgens 
komen we aan de Inkendaalstraat die we rechts inslaan .< links zien we het Kasteel 
Inkendaal en wat verder rechts een voetbalveld>. Aan het kruispunt met de 
Lourdesgrot nemen we de Kamstraat naar links , om wat verder rechts de 
Reuzenstraat in te slaan tot in de Laudinnestraat .  

11. We steken die over en via een voetpad bereiken we de Beevaartweg gaan viade kerk 
naar het Gemeentplein. 

 
 
 



 


