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2022 Vlaams-Brabant
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Zaventem zondag 8 mei

Zondag 8 mei 2022

Vlaams-Brabant Wandelt
in Zaventem
Airportwandeling

In 2022 staat de Airportwandeling – dit jaar tevens Vlaams‑Brabant Wandelt – van
Wandelclub De Parkvrienden Zaventem op zondag 8 mei a.s. volledig in het teken van
de nationale luchthaven Brussels Airport. Geniet van een portie natuur langs holle
wegen en langs velden met vergezichten, maar breng ook een exclusief bezoek aan
de herstellingsloods H08. De mix van natuur en cultuur zal je zeker verrassen!
Tekst & foto’s: Wandelclub De Parkvrienden Zaventem

EEN ONTDEKKING WAARD

Je wandeling start in hartje Zaventem. Zo ontdek je dat Zaventem veel
meer te bieden heeft dan de Ring en de nationale luchthaven Brussels
Airport, die zich op deze tocht evenwel als een rode draad door verschillende parcours slingert. Via aangename wandelwegjes rond de luchthaven en vanop de twee spottersplatformen kan je het opstijgen en het
landen van vliegtuigen volgen, een waar spektakel van zo nabij.

AAN JOU DE KEUZE

In het ruime aanbod aan afstanden vind je
beslist een parcours dat bij je past: 5–8–12–
15–20–25–30 km, jij kiest! Op de 5 km trek je
richting het Imbroek, het oudste groendomein
van Zaventem, en daarna langs mooie landelijke wegen naar Nossegem. Via de bekende
Ikea-landingsbaan en langs het Noskoems
wegske met zijn kapelletje keer je terug
naar de startzaal. Stap beslist eens binnen
in de Sint‑Martinuskerk op het Marktplein in
Zaventem (op 80m van de startzaal). Hier

Ga voor duurzaamheid!
De startzaal met ruime parkeergelegenheid voor auto’s en bussen in het centrum
van Zaventem is ook vlot bereikbaar
met het openbaar vervoer, want het
treinstation en bushaltes liggen op een
boogscheut.
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hangt het beroemde schilderij Sint‑Martinus verdeelt zijn mantel met een
bedelaar van Antoon van Dyck.
Op 8 mei is er ook een interessante themawandeling voor kinderen
van 6 tot 12 jaar, verzorgd door de natuurvereniging Vogelvrienden
De Kille-Meutel.

LANDELIJK

De 8–12–15 km wandelen langs het Imbroek richting Nossegem.
Via landelijke wegen komen de deelnemers op de 12 en 15 km aan
de schitterend gerestaureerde hoeve Nothengem met de eerste
rustpost. De 8 km heeft een rustpost op de luchthaven (loods).
Na genoten te hebben van een hapje en een drankje gaan de wandelaars via de Ikea-landingsbaan door het Speelbos – ook wel bekend
als het Vliegbos –, waar zich het vernieuwde spottersplatform
van Brussels Airport bevindt. Daar heb je een prachtig zicht op de
luchthaven. Dit panoramisch uitzichtpunt biedt je de gelegenheid om
zeldzame foto’s te nemen van startende en landende vliegtuigen.
UNIEK

EXCLUSIEF BEZOEK

Dankzij de toelating van Sabena Aerospace heeft Wandelclub
De Parkvrienden Zaventem dit jaar een uitzonderlijke doorgang
verkregen via loods H‑08, waar vliegtuigen worden hersteld en
onderhouden. Neem ook een kijkje op het tarmac met de start- en
landingsbanen. Hier heb je de unieke kans om eens onder de indrukwekkende vleugels van een vliegtuig te mogen wandelen. In deze
loods is er een tweede rustpost, waar je terecht kan voor een hapje
en een drankje. Wandelaars die de kleine afstanden kiezen, kunnen
met een shuttlebus ook een bezoek brengen aan de luchthaven.
Hou er rekening mee dat toegang tot de loods en het tarmac enkel
mogelijk zijn op vertoon van je controlekaart/controlebandje of
betaalbewijs omwille van veiligheidsmaatregelen opgelegd door de
luchthavendirectie. De wandeling wordt verdergezet via de brug naar
Diegem-Lo, waar het uitgestippeld parcours je langs het uitgestrekte
Crown Plaza Park terugloodst naar de startplaats in Zaventem.

OASE VAN GROEN EN RUST

De wandeltracés van 20–25–30 km lopen in een totaal andere richting. Via de Stockmansmolen volgen de wandelaars het vernieuwde

maart 2022

In 2022 zijn er 2 clubs die Vlaams-Brabant
Wandelt organiseren. Op zondag 3 juli 2022
organiseert Wandelclub Halewijn Zoutleeuw vzw
(4002) de Twee Getentocht in Zoutleeuw ook
onder de noemer Vlaams‑Brabant Wandelt.
Extra info over deze tocht lees je in Walking
Magazine 31 (juni 2022).
Woluwewandelpad richting Sint-StevensWoluwe om dan via holle en veldwegen door
het gemeentelijke park Mariadal richting
Nossegem te stappen. In het Mariadalpark
met zijn bronnen en vijvers wandel je langs
de idyllisch aangelegde paden en geniet je van
de fauna en flora. Dit wandelparcours volgt
nadien in grote lijnen de 12–15 km-afstanden
naar de rustpost in de Nothengemhoeve.
Op de 25–30 km krijg je ook het asielcentrum
BIS 127 te zien, waar zich ook het tweede
spottersplatform bevindt. De 30 km-stappers maken een lus via Erps-Kwerps en
keren nogmaals terug naar de rustpost in de
Nothengemhoeve. Vervolgens sluiten deze
wandelaars aan bij de 12–15–20km. Voor
deze afstanden is er ook een derde rustpost
voorzien in de loods op de luchthaven. C

MEER INFO

e f y
Organisatie: Wandelclub
De Parkvrienden Zaventem (4165)
Start: Zaal Sint-Maarten – Veldeke 1
– 1930 Zaventem
Afstanden: 5–8–12–15–20–
25–30 km
Starturen: 07.00-15.00u
Info: William Blanckaert –
+32(0)2 721 23 40 –
+32(0)479 22 21 56 –
info@deparkvriendenzaventem.be

Meer info vind je in
Walking in Belgium 2022 of op
www.deparkvriendenzaventem.be
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