
Neerwinden - Kruiskenskapel (4,6km) 

 

 

 

• 4,6 km lang. 

• Vertrekt aan de winkel.  

• Hoofdzakelijk verkavelingswegen. Een kleine 500m langs een echte weg. Gelukkig zelden 

verkeer. 

• Stop aan de Heilige Kruiskapel. 

o De oorsprong van het bedehuis ligt gehuld in de duistere nevels van de 

Middeleeuwen en werd voor het eerst vermeld in de 16e eeuw. Volgens de legende 

zou de kapel gebouwd zijn op een plaats waar een landbouwer in de Middeleeuwen 

een Christusbeeld vond. De huidige kapel werd gebouwd in 1780 en gerestaureerd in 

1899. 

o De boeren kwamen hier o.a. bidden als hun vee ziek was. Om de ziekte "af te 

binden” knoopten ze een stukje touw of een plukje haar van het zieke dier aan de 

tralies van de kapeldeur. 

• Je loopt over de glooiende velden waar beide Slagen van Neerwinden zijn uitgevochten. 

 



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 links richting Wange. Aan de 

overzijde van de weg zie je een kapel. Opgepast: dit is een kalme baan maar je hebt wel even 

geen voetpad. 

3. Je volgt de weg tot de eerste afslag naar rechts. Je neemt het verkavelingsbaantje dat je leidt 

tot aan het Kerkhof van Neerwinden. 

4. Je gaat na het Kerkhof naar links. Dit is de Kruiskensstraat. 

5. Opgepast: dit stuk is langs een baan. Gelukkig is ze niet al te druk. Zelf lopen we hier steeds 

aan de linkerkant van de weg. 

6. Na enkele 100-en meters heb je de Heilige Kruis Kapel op je rechterkant. 

7. Je blijft de baan nog een honderdtal meter volgen en gaat links de verkavelingsweg in. Deze 

volg je tot je op een t-splitsing komt. Dit is de weg van Neerwinden naar Wange. Je gaat naar 

rechts. 

8. Je kan hier op het gras naast de plantage lopen tot je aan een kruispunt komt. Hier ga je naar 

links. 

9. Je gaat op de volgende t-splitsing naar links.  

10. Je komt in de Donkerstraat waar je de eerste linkerstraat neemt. Je bent terug in de 

Zavelstraat. 

11. Na een kleine 200 meter sla je links in aan het kapelletje. Je bent op je eindbestemming. 


