
Winksele-Mollekensberg 

Winksele -  Mollekensberg wandeling  --  Vlaams Brabant 
 

          7/2011 & 10/2014 

 

lengte   7 km 
aard  bijna uitsluitend veld en bos - mooie holle wegen - heuvelachtig 
vertrek kerk Winksele 
heenrit richting Leuven.  Links richting Winksele-centrum 
gps  Winksele - Dorpstraat 
wijzers oranje zeskantige pijlen 
Kaart  in dit dossier 
commentaar heel mooie wandeling - behoorlijk heuvelachtig  
bronvermelding http://www.dijleland.be/routes.php?id=019&type=3    
 
 
Route 

 

1. we starten aan de achterzijde van de kerk <dateert van de 12e eeuw en 

opgetrokken in Maasland-romaanse stijl. Tot 1786 werden elementen 

toegevoegd - bedevaartsoord tot in de 19e eeuw voor bezetenen> waar het 

eerste bordje staat 
2. naar rechts en vóór de spoorweg schuin rechts tot op het einde. Rechts de 

straat "Veldeke”n inslaan en op het einde naar links. Wat verder rechts een 

asfaltweg die overgaat in een veldweg <holle weg> 

3. aan een T-kruispunt links <lichte klim>. De weg gaat over in een 
kasseiweg: rechtdoor. Ook op de asfaltweg gaan we rechtdoor (de 

Schotstraat) 

4. T-kruispunt: rechts de Grote Molenweg <kassei en licht klimmen> 

5. aan een splitsing nemen we links de holle aardeweg <opnieuw klimmen> 

6. aan een splitsing met een infobord nemen we links met aan de linkerkant 
een diepte en aan de rechterkant een weide. Op het einde van de weide, 

aan de houten omheining, nemen we rechts (geen bordje) tot we op de 

volgende hoek van de vierkante weide komen 

7. we nemen links steil het trapje naar beneden en vervolgens rechts door een 
prachtige holle weg 

8. aan een T-kruispunt nemen we links. Nu even oppassen: na ± 200 m (na 

het bosje) nemen we na schuin rechts door het veld (slecht aangeduid) 

<afdalen> 
9. vóór het tunneltje gaan we naar rechts en na 100m opnieuw naar rechts. 

De aardeweg nemen! <klimmen> 

10. T-kruispunt met links een aanduiding van een parking: rechtdoor, langs 

enkele vervallen woningen <holle weg en ferm klimmen> 

11. we kruisen een straat en gaan rechtdoor de Godelindestraat. Ook de 
volgende straat kruisen we 

12. in een bocht naar links gaan we naar rechts, een aardeweg met steile 

afdaling <prachtige, smalle holle weg> 

13. we nemen vervolgens de asfaltbaan <Dolenstraat> rechtdoor tot aan de 
kerk 
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