
Zemst - Releghem wandelpad 
 

             

           1/122011 

 

lengte   7,5 km 
aard  veldwegen  
vertrek aan de kerk  
heenrit  Vilvoorde naar Mechelen tot Zemst. Parkeermogelijkheden rond de kerk  
GPS  Zemst - Stationslaan 
wijzers zeshoekige borden in oranje kleur 
kaart  in dit bestand 
commentaar  vlakke wandeling - hoofdzakelijk in de zon - goede bewegwijzering - geen 
    mogelijkheid om te drinken onderweg  - kan ingekort of verlengd worden 
bronvermelding   http://www.zemst.be/eCache/DEF/4/876.html 

 
 
 
Route 
 
1. aan de rechterkant van de kerk vinden we reeds het eerste bodje - na 20 m de 

Stationslaan dwarsen en rechtdoor en links volgen langs de school 
2. aan de Mechelsesteenweg rechts tot vlak voor de Zenne. Daar links afslaan langs de 

Zenne <aan de overkant de witte kapel "O.L.V. in het Hammeken" ontstaan in de 15e 
eeuw>  eveneens aan de overzijde zijn nog trappen te zien van de overzet naar  het 
cafe "het Waterke" 

3. na ± 1600 m, voor het eerste huis links, de dijk verlaten en links afslaan. Vervolgens 
links volgen <De Donk: vogelreservaat> 

4. aan een splitsing rechts volgen, door een bosje, tot aan het hekken van het kasteel van 
Releghem <gebouwd begin 14e eeuw> 

5. links de Konijnstraat nemen en schuin rechts volgen tot de betonweg (Hoogstraat). 
Daar rechts. Hier kan de tocht ingekort worden door naar links te gaan tot punt 9 

6. aan huisnummer 185 links met 20 m kassei. Aan een splitsing ga  je rechtdoor 
<Dasmusveld in de middeleeuwen lag het veld iets hoger zodat er vroeger kon 
ploegen> 

7. aan het betonwegje moet je oppassen: enkele meters rechtdoor en vervolgens juist 
voorbij het huisnummer 16 links, langs de haag van dit huis (het pijltje geeft rechtdoor 
maar dan is het 1,5 km omweg) - modderig bij regenweer 

8. opnieuw aan een betonwegje naar links (het bordje staat op ± 10m aan de rechterkant) 
- langs en over de Molenbeek 

9. we komen opnieuw aan de Hoogstraat die we naar rechts nemen, de 1ste kasseiweg 
naar rechts en links het betonwegje volgen 

10. de Kleempoelstraat dwarsen en rechtdoor tot de parking (van het OCMW). Links 
meevolgen langs de flats van het rusthuis 

11. aan de splitsing links en1ste scherp rechts en1ste links (Rusthuisstraat) 
12. aan een T-kruispunt rechts en de 1ste links (Tarweveld) 
13. aan het volgende T-kruispunt het paadje rechtdoor nemen en links naar de kerk 
 
 



 
 
 


