
Dagstapper met kids: Oud-Heverlee - Sint-Joris-Weert, 6 km (gemakkelijk)

Concept: Treinstapper: Station Oud-Heverlee → Station Sint-Joris-Weert
Treinen om het uur in het weekend. Duurtijd trein: 4 min.

Route-info: 6,02 km / 60 m stijgen / 60 m dalen

Moeilijkheidsgraad: Gemakkelijk voor de kids omwille van het vlakke landschap
Mogelijk vanaf 4 à 6 jaar

Startpunt: Met de wagen: gratis parkeren aan station Oud-Heverlee (Bogaardenstraat)
Met de trein: station Oud-Heverlee

Eindpunt: Met de wagen: parking aan station Oud-Heverlee (Bogaardenstraat)
Met de trein: station Sint-Joris-Weert

Signalisatie: Wandelknooppunten: 1 – 515 – 514 – 513 – 211 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106

Bezienswaardigheden: Dijlevallei, natuurgebied “Doode Bemde”, vogelkijkhut “Grote Bron”
informatieve borden over de streek

Bevoorrading: Oud-Heverlee: geen gelegenheden op of dicht bij de route
Sint-Joris-Weert: Proxy Delhaize (Beekstraat 21) + horecagelegenheid bij het station

https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/doode-bemde




Routebeschrijving:
Opgelet: Het begin en einde van deze wandeling lopen langs een drukkere baan, nl. van knooppunt 1 tot 515 en van
knooppunt 104 tot 106.

Start aan het station van Oud-Heverlee bij wandelknooppunt 1 en ga over de spoorweg richting knooppunt 515. Volg de
Bogaardenstraat en Stationsstraat rechtdoor tot je aan knooppunt 515 komt. Sla links in richting 514; hou daarna links aan
langs de Dijle richting 513. In deze omgeving kan je starten met een kano- of kajaktrip op zomerse dagen (te reserveren bij
www.theshelter.be). Tussen 514 en 513 kan je alvast even pauzeren op de ruime weide. Aan 513 ga je links het bos en het
natuurgebied “Doode Bemde” in richting 211. Onderweg kom je op je rechterkant een fantastische vogelkijkhut tegen. In de
hut hangt een poster met alle vogels die je kan spotten bij de vijver.

Hervat je weg richting 211; aan 211 (net over het brugje na het bos) ga je naar links. Volg het pad tot knooppunt 102.
Rechts is een weiland waar je opnieuw even kan pauzeren, picknicken en spelen. Volg de Dijle verder richting 103 en

vervolgens 104.

Opgelet: Knooppunt 104 bevindt zich aan een drukkere baan. Sla linksaf richting 105 en blijf de Neerijsebaan rechtdoor
volgen tot aan eindknooppunt 106. (Op deze baan kom je onderweg rechts een Proxy Delhaize tegen en net aan het station
café “In de rapte”.)

Neem zo nodig de trein terug richting station Oud-Heverlee.




