
 

 

Wandel de Ring rond | Vilvoorde | 8,3 km  

Start in De Loods van Zennelab en neem het padje rechts naar boven. Volg het wandelpad 
naar rechts.  

Steek ter hoogte van Cargill de Havenstraat over en volg nog steeds het wandelpad tot aan 
WZC Filfurdo. Ga hier enkele meters naar links en wandel verder naast het water. Hier kan je 
kiezen of je de verharde weg neemt, of de houten planken. Wanneer je de wandeling met een 
buggy doet, neem je best de verharde weg. Wanneer je op de houten planken loopt, ga dan 
vóór het bruggetje met de trappen naar boven. Hier komen de twee alternatieven terug 
samen.  

Aan de y-splitsing ga je naar rechts, richting kerk. Aan het rond punt neem je opnieuw rechts. 
steek aan het volgende rond punt eerst de Schaarbeeklei over en vervolgens het Heldenplein 
en ga aan de overkant naar rechts in de richting van het station.  

Ga aan het Partena-kantoor in de eerste straat links (Witherenstraat). Steek de Leuvensestraat 
over en ga links van de kerk in de Trooststraat. Aan het beeld van de Nonnetjes, draai je mee 
naar rechts. Volg tot het einde en neem vervolgens de tweede straat rechts: de Bolwerkstraat. 
Net voorbij het plein dat voor het Cultuurcentrum "Het Bolwerk" ligt, ga je links in de 
Olmstraat. Volg de Olmstraat tot aan het kruispunt met de L. Sobrystraat en ga hier naar links.  

Aan de eerste straat rechts (M. Duchéhof)  loop je het park in. Laat het eerste pad rechts 
liggen en loop nog enkele meters evenwijdig met de Sobrystraat. Draai vervolgens aan de Y-
splitsing rechts mee en volg het geplaveide pad. Aan het bord "honden aan de leiband" volg je 
het grindpad rechtdoor. Aan de driehoek met de glascontainers ga je rechtdoor in de M. 
Duchéhof.  

Ga vervolgens in de eerste straat rechts, de Groenstraat. Ga aan het rond punt rechtdoor, nog 
steeds in de Groenstraat. Volg de Groenstraat tot het einde en ga naar rechts. Na +/- 50 meter 
ga je links in de Nijverheidsstraat. Aan het einde ga je naar links in de Nieuwe Rolleweg. Ga na 
huisnr. 113 naar rechts in Park Rolleveld.  

Laat het 1ste en 2de pad rechts liggen en volg steeds links de buitenrand van het park. Na het 
bord Fit-o-meter 9, slalom/bokspringen, ga je aan de splitsing naar rechts. Laat een pad naar 
rechts liggen en draai na Fit-o-meter 2 mee naar rechts. Blijf het pad naar rechts volgen en ga 
voorbij een dubbele balk met ringen. Hierna draait het pad naar links. Blijf opnieuw de 
buitenrand van het park volgen, naast een hondenwei en evenwijdig met de spoorweg. 
Verlaat aan "Kadeeke" het park en ga naar links in de doodlopende weg.  

Loop onder de brug van de spoorweg en ga onmiddellijk naar rechts. Volg +/- 700m tot de 
volgende brug onder de spoorweg en ga hier naar rechts onder de brug, richting FARWEST 
(op de straat staan groene paaltjes). Neem vervolgens de eerste straat links, de 



 

 

Nijverheidsstraat. Volg tot het einde.  
 

Ga nu naar rechts en laat de Bolwerkstraat en de Champion Ferdinandstraat rechts liggen en 
ga aan de 5-sprong  in de straat tussen de strijkwinkel en de (E)xpres(s) (=2de straat links).  

Aan het volgend kruispunt neem je rechts de Van Helmontstraat. Volg tot het einde. Steek 
over en ga in het park. Neem vóór de vijver het bovenste pad naar links. Blijf het bovenste 
pad rond de vijver volgen en negeer de uitgang richting station. Je wandelt over een stenen 
brugje en langs speeltuigen. 

Aan de y-splitsing ga je naar rechts en steek je de vijver over op de metalen brug. 
Volg het pad tot je een scherpe bocht naar links tegen komt en sla hier links af. Blijf 
vervolgens op dit brede pad en verlaat na een omheind speelplein het park. (= een weg naar 
rechts, voor de parking).  
Steek de brede Schaarbeeklei over in de richting van de Peugeotgarage en ga in de straat 
tussen deze garage en café "de supporters".  

Neem voorbij WZC Filfurdo links het jaagpad. Blijf deze keer op het jaagpad.  

Ga aan het eerste kruispunt naar links in de Havenstraat (= aan het bord gedempte Zenne).  
Ga aan het eerste kruispunt naar rechts in de Harensesteenweg en kom opnieuw aan het 
Zennelab.  


