
BETER BUITENWANDELING GOOIK
de parel van het Pajottenland met zijn glooiende landschappen

Routegegevens

lengte:     8,250 km

Parcours: voornamelijk onverharde wegen, minder

toegankelijk voor rolstoelen en buggy’s

Troeven: * glooiende landschappen

* educatief centrum Paddenbroek

* het pure Pajottenland

* kleine wegels

Start: Educatief centrum Paddenbroek

Paddenbroekstraat 12, 1755 Gooik

Parking: voldoende parking aan het vertrekpunt 

Signalisatie:  * via smartphone met QR-code 

* routebeschrijving op deze fiche

* tot en met 13 juni: pijlen LG

Routebeschrijving
We starten aan de parking van het Educatief Centrum “Paddenbroek”. Vanop de parking gaan we naar de paddenbroekstraat toe en slaan 
linksaf. Boven aan de helling gaan we rechts de veldweg in tot aan de kapel “Steenberg”. Vlak voor de kapel gaan we aan de linkerzijde de 
heuvel op tot we in het gehucht Zwartschaap komen. Na een 5-tal meter slaan we rechtsaf en stappen door tot aan het bosje welke links 
ligt. Onmiddellijk na het bosje op onze linkerzijde is er klein wegje. Hiermee komen we in het gehuchtje Hoezenbroek. We blijven recht-
door stappen en gaan het bosje in en volgen rechts het padje door het bos. Op het einde van dit padje zien we het sportcomplex” “De
Koornmolen”. We nemen de baan op onze rechterzijde en stappen tot aan de Strijlandstraat. Deze steken we over en stappen rechts 
verder tot aan een grote hoeve. Hier gaan we opnieuw links een veldweg in en op het einde van deze weg slaan we rechtsaf (Een kleine 
helling). We stappen door tot we op onze linkerkant een wit huis zien. Na dit huis (rechtover het “Lavendelhuisje”) nemen we op de 
linkerkant het baantje tot we op een T uitkomen. Aangekomen op de T nemen we rechts tot op de Rozenbroekstraat, daar slaan we links-
af en stappen tot op een 50 meter van de grote baan op onze rechterzijde een klein wegje in. Dit wegje zal ons brengen langs het
kapelletje “Bokkenhol”. Op het einde van deze weg slaan we linksaf richting Dorp. We passeren het oude volkscafé “De Cam 
“ met achteraan geuzestekerij “De Cam”. We stappen verder door tot op het dorpsplein. Aan de kerk blijven we rechts aanhouden. We 
stappen voorbij het rusthuis (links van de parking) en beklimmen opnieuw een kleine helling dwars door de velden. Vlak voor de tuintjes 
van de huisjes gaan we rechts verder en komen we in de Zijpstraat terecht. We gaan rechts verder tot voor de kapel. Hier gaan we links 
de weg op richting Leerbeek toe (Bosstraat). De eerste baan op onze rechterkant slaan we in. Na een 100 tal meter is er een kleine 
splitsing. Hier nemen we rechts de oude trambaan tot aan het bord met de verwijzingen naar de Paddenbroek. We nemen de trappen op 
onze rechterzijde en wandelen langsheen de poel en het geboortebos naar de achterkant van de Paddenbroek. Hier kan men uitrusten en 
van de mooie omgeving genieten.

Beter             wandeling

Ontdek de route en win !!!
Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten en stuur deze digitaal door naar  team.abl@landelijkegilden.be.  Elke 
maand loten we een winnaar uit voor een pakket hoeve- en streekproducten. 
Opgelet: Wij zullen af en toe een foto posten op onze Facebookpagina. Indien je dit niet wil, gelieve dit expliciet te vermelden. 

Met dank aan Landelijke Gilde GOOIK
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BETER BUITENWANDELING GOOIK

de parel van het Pajottenland met zijn glooiende landschappen

Beter             wandeling

1. Educatief centrum Paddenbroek
Dit is hartje Pajottenland. Prachtige locatie gelegen aan de voet van de Kesterheide en aan de oude trambedding. Echt een 
staaltje van bijzondere architectuur. Men kan er de hoogstamboomgaard, poelen, oude bakoven en bijenhal bewonderen. 
Natuur en landbouw gaan hier hand in hand, zowel op het domein van De Paddenbroek als in de brede omgeving.

2. Sporthal Koornmolen
In 2005 werd dit sportcentrum officieel geopend. Het is nu de thuisbasis voor diverse Gooikse competitie sportclubs en
recreatieve sportverenigingen. Momenteel is deze in gebruik als vaccinatiecentrum. Let ook op de mooi aangelegde
parking met bijhorende recreatieve mogelijkheden (klimrotsjes voor kinderen, voetbalveldje, …)

3. Volkscafé ‘De Cam’
De oude Cam is een oude boerderij-brouwerij van de vroegere heren van Gooik. In de jaren negentig van de twintigste 
eeuw werd hier een gemeenschapscentrum opgericht, met onder meer een volkscafé en een 
muziekinstrumentenmuseum. 

4. Geuzestekerij ‘De Cam’
Vandaag is De Cam de enige Gooikse geuzeproducent. Steker Karel Goddeau houdt met veel passie en overgave de lange
traditie van deze geuzestekerij in ere. Door de kleinschaligheid van de geuzestekerij is de Oude Geuze van De Cam een
zeer exclusief product. De stekerij is enkel op zondagnamiddag en mits afspraak te bezoeken.

5. Sint-Niklaaskerk
Een landelijk maar monumentaal kerkgebouw. De karakteristieke romaanse toren gaat terug tot de 12 de eeuw. Door haar 
ligging op een voormalige kerkhofheuvel is ze een belangrijk referentiepunt in het landschap van Gooik.

Zin om ook onze andere Beter 
Buitenwandelingen te ontdekken? 
Bezoek onze website
https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten
of onze Facebookpagina ‘Beter 
Buitenwandelingen’
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https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten
https://www.facebook.com/Beter-Buitenwandelingen-100252781933964

