
Afgepijlde wandeling in Rotselaar van 5 km, van 1 april tot en met 31 mei 

2021  

Belangrijke info: 

- voorzie u van goed schoeisel voor de doortocht door De Gevel 

- hou honden aan de leiband en laat geen afval achter 

- vóór de kerk zijn de parkeerplaatsen in tijd beperkt tot maximum 30 min en naast de 

kerk is er op dinsdagvoormiddag een heel kleine markt, vis- en fruitkraam. Verder zijn 

er rond de kerk en achter het gemeentehuis nog parkeerplaatsen 

- met het openbaar vervoer neemt u de halte gemeentehuis, amper 50 m van de kerk. 

De start is aan de Sint-Pieterskerk van Rotselaar die gelegen is langs de Provinciebaan 

tegenover het gemeentehuis. Deze kerk werd ingewijd in 1848. 

Het oudste gedeelte van het gemeentehuis werd ingehuldigd in 1970.  

We houden het gemeentehuis aan onze rechterkant, gaan de Groenstraat in en via de 

parking naar een eerste kerkwegeltje. 

Als we aan de Torenstraat komen zien we rechts de Menatoren die deel uitmaakte van de 

brouwerij Mena. De brouwrij sloot definitief haar deuren in 1969. 

Via de Leuvensebaan komen we aan de Stationsstraat die we oversteken en die ons leidt 

naar de Gevelstraat. Dit is echter een gebetonneerd fiets- en wandelweg dat achter de 

bebouwing en de tuinen van de Stationsstraat loopt en langs het natuurgebied De Gevel. 

De Gevelstraat loopt recht op het bedrijf Danone waar men verschillende soorten yoghurt 

maakt en waar ruim 450 werknemers tewerkgesteld zijn. Voorheen was hier de melkerij 

Stassano gevestigd. 

Via de Astrid- en de Kwellenbergstraat doorkruisen we het natuurgebied De Gevel. Na een 

tijdje komen we aan een eerste van houten vlonderpaden die pas werden aangelegd vóór 

deze winter. Indien het echter te drassig is wordt via de Molenstraat toch nog een beperkt 

gedeelte door het natuurgebied gegaan. 

Er wachten ons nog vier kerkwegeltjes. 

Terug in het dorpscentrum zien we nieuwe gebouwen aan onze linkerzijde. Op de hoek 

stond vroeger de limonadefabriek Kina waar tot eind 1967 limonade werd gemaakt. Nadien 

kwam de wasserij Zilverwit die nu plaats gemaakt heeft voor de nieuwe gebouwen. 

We komen terug op het Dorpsplein waar de wandeling ten einde is.  

Hopelijk heeft u ervan kunnen genieten. 

  



 


