
De andere kant van het spoor (4,9km) 

 

 

 

• 4,9 km maar vlot uitbreidbaar tot een km of 8 (aangeduid in het geel op de kaart). 

• Velden in combinatie met Neerwinden dorp. 

• Mooie vergezichten tot over de taalgrens. 

• Start-aankomst van op de parking van hondenspeciaalzaak bruxo. 

Wegbeschrijving 

1. Je parkeert je auto aan hondenspeciaalzaak bruxo en stapt in de richting van de Zavelstraat. 

2. Als je het weggetje waar bruxo gevestigd is verlaat, ga je naar rechts de Zavelstraat in. Aan 

de overzijde van de weg zie je een kapel. 

3. Op de kruising van de Donkerstraat en de Zavelstraat ga je rechtdoor een kasseibaantje in. 

Dit wordt iets verder een (voorlopig niet aangeduide) trage weg. Je steekt het veld over. Het 

ene jaar staat er mais, het andere graan, maar er is steeds een padje zichtbaar. 

4. Eenmaal het veld gepasseerd, volg je het zandweggetje naar rechts tot op de Kleinveldstraat. 

Je neemt deze naar links. 

5. Je komt aan een kruising. Ga rechtdoor het verkavelingsweggetje in. We raden wel aan het 

voetpad te gebruiken dat je iets verder links ziet. 

 



 

6. Je loopt nu tussen de velden. Je gaat onder een spoorwegbrug met wat graffiti (zoek de 

ekster) en komt op een kruispunt.  

7. Als je hier rechtdoor zou gaan kan je de wandeling uitbreiden (zie gele aanduiding op de 

kaart). Maar wij gaan hier dus naar links. Op je rechterkant zie je een groot wachtbekken. 

Hier hebben we nog nooit water in zien staan. Is het bij jullie wel het geval, laat het ons 

weten!  

8. Op het volgende kruispunt sla je opnieuw links in. Je wandelt terug naar de bewoonde 

wereld. 

9. Na een traktorsluis kom je in de Spikboomstraat die je volgt tot aan Neerwinden Station. 

10. Steek de spoorweg over aan de overweg wanneer de witte lichten knipperen en vervolg je 

weg in Neerwinden. 

11. Je gaat rechts de Neerwindenstraat in en loopt voorbij onze lokale dagwinkel, de kerk en 

onze bakker Evi. Negeer de wegen naar links en rechts. 

12. Je passeert OC Wing en Frituur ’t Wingkse en komt uiteindelijk op een splitsing. Je gaat de 

Donkerstraat in naar links. 

13. Na 200m sla je opnieuw de Zavelstraat in. Na een kleine 200 meter sla je opnieuw links in aan 

de kapel. Je bent op je eindbestemming  


