
De holle weg (3,6km) 

 

 

 

• 3,6km 

• Langs te ontdekken trage wegen 

• Het hoogste punt van Neerwinden 

• Misschien zie je Mustangs 

• 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.  

4. Je steekt het veld over. Het ene jaar staat er mais, het andere graan, maar er is steeds een 

padje zichtbaar. 

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

6. Je steekt de Kleinveldstraat over en volgt de niet al te zichtbare trage weg rechtdoor. 

Hopelijk staat er binnenkort een klein bordje om de weg aan te duiden. 

7. Vanaf de 2e weide op je linkerkant volg je het padje tussen de 2 draden, daarna kom je aan 

de andere kant terug op de akker uit. Hier volg je links de berm tot je op het pad richting 

Wangestraat uitkomt. 

8. Je neemt de Wangestraat naar links tot aan het eerstvolgende kruispunt. Hier ga je naar 

rechts. Je blijft best aan de rechterkant lopen. 

9. Een dikke 200m verder ga je voor de oude Smederij rechts een klein baantje in. 



 

10. Het pad loopt naar boven. Op de top van Neerwinden heb je op je mooie vergezichten en 

ook een toffe paardenwei met normaal enkele mooie Mustangs. 

11. Je vervolgt je weg tot je aan een verkavelingswegje komt. Hier ga je naar rechts. 

12. 50m verder neem je het grassige baantje naar rechts. Dit wordt een holle weg (met in het 

juiste seizoen heel wat okker- en walnoten). 

13. Wanneer je de holle weg verlaat kom je op een kruising. Je gaat rechtdoor. 

14. Je negeert iets verder (200m) de verkavelingsweg op je linkerzijde. Je komt terug in de 

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

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


