
Konijntjesroute 
Dilbeek

De “Konijntjesroute” volgt 

een aangenaam en rustig parcours 

langs de mooiste plekjes in Dilbeek 

ten noorden van de Ninoofsesteenweg. 

Dit is een ideale route 

voor een uitstapje met het hele gezin.

ME E R U I T L E G O V E R D E B E Z I E N S WA A R D I G H E D E N : www.dilbeek.be

1 Gemeentehuis Dilbeek met bij-
horend hoevegebouw en laiterie

Dit kasteel werd in 1863 door baron de
Viron gebouwd, volgens plannen van
de architect J.B. Cluysenaar, die er een
echte kalender instopte: 12 torens, 52
voorvertrekken, 7 trapzalen, 365 ra-
men. In 1923 kreeg het de bestemming
van gemeentehuis.

2 Hof te Elegem
Werd gebouwd in 1742 en ontleent zijn
naam aan het Frankische Ellingaheim
(Elinga is de god van donder en blik-
sem).

3 Wivinaklooster
Het klooster werd in de 12de eeuw ge-
sticht en kende meerdere her- en ver-
bouwingen. Sinds 1897 eigendom van
de Broeders van de Christelijke Scho-
len. De imposante muur rond het do-
mein is dringend aan herstelling toe.

3* Kapel van Wivina
De kapel is gebouwd rond 1660. Op
deze plaats zou Wivina een sobere hut

hebben gebouwd en gedronken hebben
van de bron.

4 Brouwerij Girardin
Een van de weinige overblijvende brou-
werijen waar nog echte geuze en lam-
biek gebrouwen wordt. Dit bier is het
resultaat van een natuurlijke gisting en
kan enkel gebrouwen worden in een
straal van 15 km rond Brussel, waar in
de lucht de nodige gistsoorten voor.

5 Hof te Voorde
Ook Hoeve Galmart genoemd, wordt
reeds vermeld in 1601. Het is een ge-
sloten hoeve met een geplaveide bin-
nenplaats.

6 Castelhof
Het domein Castelhof heeft al diverse
bestemmingen gehad. In lang vervlogen
tijden was het betrokken bij het beheer
van de voormalige heerlijkheden, later
werd het bewoond door de Witte Zus-
ters van Afrika en sinds kort heeft de
gemeentelijke jeugddienst er zijn thuis-
haven. Een statige esdoorn in de tuin.

7 Honsemhoeve
De Honsemhoeve was in de 16de eeuw
een leengoed van de heren van Bode-
gem. De hoeve is beter bekend als het
pachthof van “Siekes”.

8 Hof te Zierbeek
Deze hoeve werd opgetrokken vanaf de
17de eeuw. Nochtans wordt ze reeds in
1172 vermeld als woonplaats van Sieg-
fried van Sirebeke.

9 Lemen schuur

10 Walraevenshoeve

11 Huisje Mostinckx
Eén van de weinige lemen hoevetjes in
de streek, beschermd in 1981 en in
2000 aangekocht door het gemeente-
bestuur.

12 Sint-Martinuskerk
Een laatgotisch burchtkerkje met naald-
spits, van ver zichtbaar. Opgetrokken in
de 15de eeuw en omgeven door een
zandstenen ankeringsmuur.

13 Hof te Wolsem
Wolsem of Wolvessem is de Frankische
naam voor woonplaats van Wolf of
Wolvius.

14 De Wolfsputten
Het landschap van de Wolfsputten
wordt gekenmerkt door een aaneen-
schakeling van biologisch waardevolle
graslanden, poelen, houtkanten, moe-
rasvegetaties en bronbossen. 
Heel wat planten- en diersoorten vin-
den hier een geschikte leefomgeving.
Het gebied werd bij Ministerieel Be-
sluit van 8-02-95 als landschap be-
schermd.

15 Westrand Ontmoetingscen-
trum

Cultureel Centrum, geopend in 1973.

Info: Sportdienst Dilbeek, tel. 02/569.76.34
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DILBEEK
£ Gemeenteplein 
1 Gemeentehuis Dilbeek,

kasteelvijver en Laiterie
é Sint-Ambrosiuslaan
é Astridlaan
ç Kattebroekstraat
ç Elegemstraat
2 Hof te Elegem
è Stichelgatstraat

GROOT-BIJGAARDEN
ç Stichelberg
ç Rietlaan
x Dansaertlaan (lichten)
é Elzenstraat (x spoorwegbrug)
ç Nieuwenbos
è Kloostermuur
3/3* Wivinaklooster en kapel
ç Hendrik Placestraat
è Molenberg
ç Achter d’Abdij

SINT-ULRIKS-KAPELLE
è Mollenkouter
ç Lindenberg
4 Brouwerij Girardin
ç Groot-Tenbroekstraat
ç Tenbroekstraat

SINT-MARTENS-BODEGEM 
é Tenbroekstraat volgen, 

langs spoorweg
é Oosthoekstraat
5 Hof te Voorde
ç Molenstraat
6 Castelhof
x Spoorwegovergang
è Sint-Martinusstraat (tot over

grens Ternat)
ç Ternatstraat 

è Predikherenstraat
7 Honsemhoeve

SCHEPDAAL
é Predikherenstraat
é Zierbeekhofbaan
é Bullenbergstraat (xspoor-

wegbrug)
ç Borrestraat
ç Kouterstraat (x spoorweg-

brug)
8 Hof te Zierbeek
è Hemdeken
ç Wijngaardstraat
è Jan De Trochstraat
ç Horekensweg
é Koutergatstraat
ç Kreupelstraat
è Snikbergstraat
ç Jachthofweg (Itterbeek)

SINT-MARTENS-BODEGEM 
é Blekerijstraat 
é Steenbergstraat
ç Steenbergstraat
9 Lemen schuur
è Heygemstraat
ç Grote Sijpestraat
10 Walraevenshoeve
è Poverstraat
11 Huisje Mostinckx
è Dorpsplein
é Kerkberg
12 Sint-Martinuskerk
é Wolsemstraat
13 Hof te Wolsem

DILBEEK
é Wolsemstraat 

(x spoorwegbrug) 
(x Stationsstraat) 
(x spoorwegbrug)

ç Robert Dansaertlaan
è Kloosterstraat
14 De Wolfsputten
è Kamerijklaan
15 Westrand Ontmoetings-

centrum
ç Levoldlaan
è de Heetveldelaan
ç Gemeenteplein

Konijntjesroute 
Dilbeek (23km)
é rechtdoor

è rechtsaf

ç linksaf

x kruisen, rechtdoor


