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Originele wandelingen in België

Bruegel achterna in de Pedevallei

Praktische gegevens

LENGTE: 21 km
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 31/1-2 en 31/5-6 (1:20.000)

VERTREKPUNT: Aan de kerk van Sint-Martens-Lennik in Vlaams-Brabant.

Er  zijn  in  Vlaanderen  nog  maar  weinig  maalvaardige  watermolens  te  vinden.  De  Pedemolen  in

Sint-Gertrudis-Pede is er één van, en hij is de enige van het Pajottenland. De molen ligt ingebed in een glooiend
Bruegellandschap.  De molen is  trouwens  te  zien  op  verschillende schilderijen van de  meester.  Tijdens  zijn
laatste jaren kwam Pieter Bruegel namelijk te voet van Brussel naar de Pedevallei om er te schilderen.

De Pedemolen staakte  zijn  economische bedrijvigheid  in  1965.  Na een zeer  grondige renovatie  is  de  molen
opnieuw maalvaardig sinds 2002. Tijdens de maaldagen, de tweede en vierde zondag van elke maand om 14 uur,
laat men het waterrad draaien en wordt een maaldemonstratie gegeven.

Aan voetwegen is er hier geen gebrek. De vereniging Trage Wegen Dilbeek inventariseert, informeert en zorgt
voor een herwaardering van de paden. Sommige paden zijn heel goed verborgen. Bij een gelegenheid moet je een
beek zien over te geraken. Met wat behendigheid hou je droge voeten maar bij hoge waterstand zal je hier een

ommetje moeten maken.  

Beschrijving

Eerste stuk: naar Sint-Gertrudis-Pede 7km
Je verlaat het Dorp, volgt even de Brusselsestraat naar links, en in de bocht waar van links de Schapenstraat komt verlaat je de straat aan de rechterkant: tussen de
hoeveherberg en de feestschuur neem je een kiezelweg. Bij een parking ga je verder over een smal graspad tussen hagen. Op het einde linksaf over een tegelpad. De
betegeling verdwijnt snel en het pad leidt naar een kerkhof. Laat het kerkhof rechts en een weg links liggen en ga rechtdoor, een stukje klinkerstraat, een stukje
kiezelweg en een stukje akkerrand. Je komt weer op de Brusselsestraat: deze steek je over en je gaat de gekasseide Rosweg op. Je volgt deze kaarsrechte weg meer
dan 600 meter en 100 meter voorbij voetbalvelden verlaat je de weg: je neemt links de Bossuitstraat. Waar de berm links van de weg eindigt sla je rechtsaf in een
grasweg. Deze leidt naar een vijver met een huis erbij. Hier volg je links een pad langs de rand van een weide. Het pad loopt een stukje bos in en komt voorbij een
uitkijkplatform over een vijver. Een beetje verder kom je het bosje uit en je slaat rechtsaf langs de akkerrand. Tweehonderd meter verder neem je links de eerste
zijweg. Deze brengt je over de akkers. Op het einde bij een smal dwarspad sla je rechtsaf.
Het pad daalt af in de richting van een beekvallei. Net voor de beek sla je linksaf in een pad tussen beek en akker. Het pad brengt je bij een splitsing. Hier kies je links de
grasweg en wat verder op de volgende splitsing rechtsaf. Je volgt de akkerrand langs weideafsluitingen. Bij het einde van de weiden rechtsaf, een smal pad dat langs het
einde van de weiden loopt en in een valleitje afdaalt. Je klimt het valleitje weer uit. Bij de weiderand heb je een mooi uitzicht als je achterom kijkt. Een beetje hoger sla je
rechtsaf in een vlak graspad tussen hagen en bos. Je komt op beton. Wat verder steek je de Poelstraat over en je gaat langs een rioolwaterzuivering een veldweg op. De
weg daalt af en bij een dwarsweg kies je links een graspad langs de akkerrand. Bij het eind van de akker loop rechtdoor, door een stukje beukenbos. Op een verharde
weg linksaf en 50m verder linksaf tot bij de bosrand. Het is belangrijk om niet op de school terecht te komen: laat de schoolgebouwen rechts liggen. Je volgt het graspad
omhoog langs de rand van het bos tot aan een asfaltweg. Oversteken en links van nummer 33 ga je een verhard voetpad op. Het pad brengt je bij het kerkhof van
Schepdaal. Rechtsaf. Tussen voetbalvelden ga je langs de kantine verder, steeds rechtdoor. Een asfaltweg steek je over en je volgt een klinkerpad. Ook een volgende
asfaltweg steek je over en je gaat op een volgend voetpad verder.
Bij een splitsing sla je rechtsaf in een pad tussen akkers. Snel maakt het pad een knik naar links maar jij moet hier het veel gebruikte pad verlaten. Je gaat namelijk
rechtdoor op de scheiding van akkers. Dit pad wordt soms door de boer ingezaaid. Je houdt altijd dezelfde richting aan. Je moet even over de rand van een grasveld.
Twee poortjes die je kan open en weer dichtmaken laten je toe om een koeiendoorgang over te steken. Altijd rechtdoor, links aanhouden door een tuin, tot je met een
poortje op een straat geraakt. Linksaf.
Je laat een weg rechts liggen en onmiddellijk na deze splitsing neem je links een graspad dat 'Cotthemveldweg' heet. Het pad eindigt in de Eksterstraat. Linksaf. In de
eerste bocht naar links verlaat je de weg en je gaat aan de rechterkant een kiezelweg op. De weg leidt naar enkele huizen en jij gaat verder in een graspad. Een beetje
verder op een kruispunt van paden rechtsaf, een weinig gebruikt graspad. Je komt uit bij een akker en je moet verder rechtdoor gaan, over de rechterrand van een
akker. Je komt uit in de Isabellastraat die je oversteekt en je gaat de Scheestraat in. Nog voor het einde van een vijver rechts van de straat zoek je aan de linkerkant
een draaipoortje waarmee je een weide ingaat. Aan de overkant kan je de weide weer uit en je stapt door een boomgaard waarbij je vijvers rechts laat liggen. Langs een
oud bakhuis kom je bij het rad van de watermolen van Sint-Gertrudis-Pede. Je daalt nog niet af links van het rad maar je slaat rechtsaf, over het rad, en wat verder met
stenen trapjes links tot op de koer van de oude watermolen. Je loopt over de koer en gaat door het hek tot op de straat. Enkele meters naar links en onmiddellijk
linksaf, langs de beek in de richting van het rad. Bij het rad rechtsaf, een pad dat naar de kerk van Sint-Gertrudis-Pede leidt.

Tweede stuk: naar kasteel Groenenberg 10km
Je laat de kerk links liggen, je steekt de weg over en je gaat een weg op die snel een kiezelpad wordt. Bij het kerkhof steek je een klein asfaltwegje over en je gaat een
kiezelpad op langs de kerkhofmuur. Het volgend asfaltwegje steek je over en je gaat een grasweg op. Je laat een zijpad rechts liggen en je blijft altijd rechtdoor gaan.
Het pad wordt een smal graspad tussen weiden en langs een pyloon.
Je komt uit op de drukke IJsbergstraat. Even naar rechts en snel linksaf: bij de brievenbus van nummer 72 ga je een dreef op. Die leidt naar een alleenstaand huis. In de
tuin worden everzwijnen gehouden. Hier kan je verder over een graspad langs een weide. Bij het eind van de weide ga je rechtdoor een bosje door. Bij het eind van het
bosje is er nog even een smal graspad rechtdoor maar dan kom je in een tuin terecht. Verander hier licht van richting en loop schuinlinks over het braakliggend stuk
grond tot in de hoek van het terrein. Hier moet je over een beek zien te geraken. In de hoek van het braakliggend stuk grond vonden wij een plaats waar enkele
boomstronken en takken je redelijk gemakkelijk over de beek helpen. Je steekt de beek over met het gezicht naar het spoorwegviaduct van Sint-Anna-Pede. Over de
beek rechtsaf langs de akkerrand. Je moet tot bij het brugje geraken maar daarvoor moet je eerst de beek nogmaals oversteken. Over het brugje en links een graspad
op.
(mocht je de beek niet kunnen oversteken, kan je ook het braakliggend stuk grond links laten liggen en rechtdoor gaan tot voor de beek, hier rechts de rand van het
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gazon volgen tot bij de brug over de beek)
Dat brengt je in de Roomstraat. Linksaf. Nog voor het viaduct verlaat je de straat en je neemt rechts een kasseiweg naar nummers 150-158. De kasseien verdwijnen na
de huizen en de weg wordt een grasweg tussen akkers en weiden.
De weg lijkt te eindigen voor een maïsveld. Het is de bedoeling dat je hier verder rechtdoor gaat, tot bij een weideafsluiting. Als dat niet zou gaan, kan je linksaf gaan en
de akkerrand volgen tot bij de afsluiting. Bij de afsluiting rechtdoor tot in de hoek en dan rechtsaf langs de akkerrand tot op een brede veldweg. Linksaf. Deze veldweg
heeft  de  mooie  naam 'Ganzeveldweg.'  Je  eindigt  tussen de  huizen in de  Lennikseweg. Linksaf  en onmiddellijk  rechtsaf  een grasweg in. Deze  brengt  je  op de
Lenniksebaan. Deze baan volg je naar links over enkele honderden meters, tot op een kruispunt met café. Hier sla je rechtsaf in de Herdebeekstraat. Na 400 meter kom
je op een kruispunt, hier sla je rechtsaf in een aardeweg. De weg wordt een mooi pad dat gedurende meer dan een kilometer de loop van de Zobbroekbeek volgt.
Het pad eindigt op de Pedestraat. Schuinlinks oversteken en naast de kapel ga je een veldweg op. Op een splitsing hou je rechts, langs de afsluiting. Deze veldweg leidt
naar de Lenniksebaan. Je volgt deze baan even naar links en neemt snel de volgende veldweg aan de rechterkant. Deze mooie weg daalt af in een vallei. Na de vallei
verder rechtdoor met rechts een mooi uitzicht op Sint-Gertrudis-Pede en de gebouwen van de watermolen.
Op een splitsing linksaf. Op een asfaltwegje even naar links en dan snel weer rechtsaf in een grasweg. Een zijweg links laat je liggen en je vervolgt rechtdoor. Je komt uit
op een straat die je 300 meter naar rechts volgt. Hier moet je even goed uitkijken: 20 meter voor de Eksterstraat sla je linksaf, op het einde van de weide en bij het
begin van een jonge boomgaard, in een scherpe hoek teruglopend in de richting van een weide. Je moet hier dwars over een akker lopen omdat de boer geen rekening
houdt met het openbare pad. Je komt bij een scheiding tussen weiden en bij een oud poortje kan je de weide ingaan. Ga rechtdoor door de weide. Verder kan je de
electrische afsluiting van de weide openmaken en kom je op een graspad tussen weiden. Dit brengt je op een asfaltwegje. Rechtdoor en in de bocht verlaat je de
asfaltweg: je gaat rechtdoor in de richting van een alleenstaand huis. Bij het huis naar rechts en bij het einde van de eigendom naar links. Zo kom je uit op een asfaltweg.
Neem deze weg naar links, en waar deze naar links bocht ga je rechtdoor. De grintweg maakt een bocht naar rechts. Waar deze eindigt neem je een graspad rechtdoor
langs een rij wilgen, en dan verder de rand van weide en veld (de boer ploegt wat te ver). Je komt op een grasweg, die je rechtdoor volgt. Op een verharde weg ga je
naar links tot op de Brusselsestraat. Even volg je deze straat naar rechts en snel neem je aan de linkerkant de Groeneweg. Je komt voorbij een paar huizen en de weg
wordt een mooi graspad die klimt naar het bos.
Je komt langs de bosrand te lopen. Rechts een mooi uitzicht over het dorp van Gaasbeek. Bij de eerste gelegenheid ga je links het bos in over een mooi bospad. Het
enige pad door dit bos kronkelt door het bos en brengt je bij de bosrand. Bij de bosrand volg je de grasweg naar rechts. Recht voor je zie je het kasteel Groenenberg.

Derde stuk: terug naar Sint-Martens-Lennik 4km
Voor het kasteeldomein rechtsaf over een gebetonneerd fietspad. Op een asfaltweg rechtsaf. Na een tijdje laat je de Groenstraat rechts liggen en je volgt de nu kapotte
asfaltweg verder door de velden. Je komt tussen huizen. Linksaf in de Rinkelstraat. Deze brengt je naar de Gaasbeeksestraat. Deze straat steek je over en je gaat een
aardeweg op. De aardeweg wordt snel een mooi graspad dat je bovenop akkers brengt. Boven draai je met het pad mee naar rechts. Je laat een grasweg links liggen en
gaat rechtdoor langs een jumpingweide. Het pad daalt, draait naar links en brengt je tussen akkers bij een bosrand. Rechtsaf hier en bij de volgende splitsing links. Je ziet
recht voor je in de verte een kerktoren maar vergis je niet, dat is niet de toren van Sint-Martens-Lennik maar wel die van Sint-Kwintens-Lennik. De toren waar jij naartoe
moet om de wandeling te beëindigen, doemt pas onderweg op aan je rechterkant.
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