Belledaal wandeling ‐ Routebeschrijving
We volgen de ommegang tot we net voor de N 208 de
Bosbaan nemen tot de Spoorwegbaan. We wandelen
voorbij de halte van het vroegere station Essene‐
Lombeek, dwarsen de Sluisvijverstraat en blijven de
spoorwegbaan volgen tot Meersstraat, draaien hier
links de Lombeekstraat in en wandelen tot
Sluisvijvergracht , die we bewandelen tot de
stationsstraat. Het is duidelijk merkbaar dat we hier
op de dammen van de vroegere visvijvers lopen. Bij
het verlaten van de Sluisvijvergracht zien we links
het kasteel Sluis, een in 1731 door de abdij Affligem
fraai opgericht buitengoed. Wij blijven rechts de
Stationsstraat volgen tot voorbij de Bellemolen. De
monniken van de abdij Affligem bouwden in 1149
deze molen.
We wandelen tot voorbij de taverne “Mie Katoen” en
nemen rechts het fiets‐ en wandelpad over de
autostradebrug tot de Bellestraat. Hier rechts tot
Asserenlos die we links inslaan en bovenaan deze los
gaan we naar links tot het afrittencomplex 19 .

Tussen het lover ontdekken we hier ook “ ‘t
Lindeken” een boomkapel, waar volgens de
volksmond de bliksem insloeg, maar de kapel bleef
gespaard. We slaan links de Molenstraat in en
wandelen door de Langhaagstraat om terug in de
Molenstraat te komen. We kruisen de Molenstraat en
volgen terug het fiets‐ en wandelpad over de
autostradebrug.
Aan taverne “Mie Katoen” gaan we over de N 208 om
verder te wandelen in de Bellestraat. Verderop nemen
we links de Okaaistraat, die we volledig volgen tot de
Kleine Heideweg. We kruisen de Portugeesstraat en
de Kleine Heideweg. Onder de spoorweg komen we
aan de N208, die we kruisen om terug via de
ommegang tot aan de kapel van ter Muilen te komen.
Hier bestaat ook de mogelijkheid om aansluiting te
krijgen met de wandelroute “De Lus”. Dit wandelpad
is ongeveer 15km lang en gaat doorheen de groene
gordel die Liedekerke rijk is.
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