
Verrassende wandeling door Diest 

Met de auto 

Kan je gratis parkeren tegenover het voetbalveld van Diest ofwel in de bocht tegenover het Begijnhof op de 

ring, een 100 meter voorbij het voetbalstadion. 

INFO: WKP = wandelknooppunt; FKP = Fietsknooppunt; RD = rechtdoor; L en R = links en rechts 

Diest telt vele beschermde monumenten; info vind je telkens op platen aan de gevel van die gebouwen. 

We steken de ring over via het zebrapad en wandelen een 100 meter langs de ring tot aan het bruggetje 

over de Begijnenbeek (er hangt een wegwijzer ‘Ingang Cultureel Centrum).  

Hier start onze wandeling: wandel RD en je komt aan de achterkant van de 

Begijnhofkerk uit (je kunt zowel links als rechts van de kerk wandelen).  Ik stel 

voor om rechts van de kerk te blijven dan passeer je o.a. het Cultureel Centrum 

en twee beeldengroepen van begijntjes. 

Wandel vervolgens de Begijnhofpoort onder door en zo kom je in de 

Begijnenstraat.  Wandel RD tot je het bordje van FKP 89 ziet en daar moet je R de 

Fonteingang in. Volg WKP 89. 

Einde van de Bogaerdenstraat wandel je naar R tot even voorbij Cafe Molensteen tot aan de Ezeldijkmolen, 

hier oversteken en aan de andere kant neem je de trappen naar beneden en zo kom je op het Vlonderpad, 

een houten pad op een stukje Demer. 

Volg WKP 96 tot in Park Cerckel – je passeert o.a. AZ Diest; in ’t park zie je het prachtig oude bruggetje waar 

vele huwelijksfoto’s worden genomen; hou in het park links aan en zo 

bereik je de Poort Minderbroederklooster waardoor je het park verlaat.  

Steek het zebrapad over en ga dan naar links en neem de volgende straat 

R, de Brouwerijstraat – je passeert o.a. het beeld van de Bierproever. Je 

passeert links de Proosdij en rechts Het Spijker. 

Wandel de Kaai op en lees wat De Paardentrap vroeger in Diest 

betekende (enkele trappen naar beneden).  Nu dat je dit weet kan je 

verder wandelen richting Grote Markt.  Bewonder de St. Sulpitiuskerk en de vele prachtige gevels (mogelijk 

hoor je orgelmuziek).  Ook het beeld van Nicolaus Cleynardus is de moeite. 

Steek de markt over richting St. Jan Berchmansstraat en ga even het huisje van onze 

Vlaamse Heilige St.-Jan Berchmans binnen (naast huisnr. 22). Na dit kort bezoek 

wandel je RD de Botermarkt op tot aan de eerste straat L en dan ga je de 

Wolvenstraat in (momenteel wolvenloos!).  RD de Graanmarkt op en het torentje 

bovenaan de straat R is het Hof van Nassau, in de volksmond ook het Huis van 

Willem van Oranje genoemd (Diest maakt deel uit van de Oranjesteden Breda, 

Orange en Dillenburg). Voor u pronkt de indrukwekkende Warandepoort (Henri 

Verstappen schonk dit park aan de stad Diest).  

 

 

We stappen deze poort onderdoor en gaan 

direct naar R en volgen WKP 272. We houden 

links aan en laten de tennisvelden rechts liggen 

(hier niet naar beneden gaan om 272 te volgen).  
Warandepoort 



Geniet van het park en wandel RD richting voetbalstadion Diest; R het prachtige skatepark voor de jeugd en 

nu hou je rechts aan tot aan de uitgang van het park waar je naar rechts wandelt (Richting Beweegroute). 

Wandel links van de weg, langs de begijnhofmuur tot helemaal op ’ t einde en dan KEUZE 

Ofwel naar links ‘t brugske over, via het zebrapad de ring oversteken  en terug naar de plaats waar je uw 

auto achterliet  

OFWEL (uitbreiding) ook naar links en  ’t brugske over, het zebrapad over en dan eventjes naar rechts,  de 

parking oversteken tot aan het water en het zandpad volgen langs het water (de Fossé) 

tot aan de Lindemolen.  Deze is gesloten dus voor de molen naar beneden en volg dan 

de pijl ‘Ingang Halve Maan’. 

Heb je nog zin dan kan je het domein bezoeken of je vervolgt uw wandelweg via  WKP 9 

en zo kom je terug aan de ring van Diest.  Eventjes naar rechts of naar links al 

naargelang waar uw wagen geparkeerd staat. 

Met de trein 

Steek het stationsplein over en wandel naar links over de brug;  LANGS DE RING via het rondpunt tot aan 

het rode licht waar je rechts de Schaffensestraat inwandelt tot aan de Ezeldijkmolen.  Vanaf hier  loopt de 

wandelroute gelijk tot je uit het Warandepark komt.  In plaats van naar rechts wandel je nu naar LINKS en 

neem je R de Grauwzustersstraat.  Aan ’t einde van deze straat wandel je naar links en zit je in de 

Begijnenstraat en neem je de eerste straat R de Fonteingang (zo kom je in de nieuwe site van Diest) en nu 

volg je  de beschreven route - zoals het begin van de route voor zij die met de auto kwamen.  Zo kom je ook 

aan de Ezeldijkmolen en volg je dezelfde weg terug richting station. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de lijnbus: halte Halve Maan 

Toiletten aan ’t Station,  Domein De Halve Maan, onder tribune voetbalstadion (in nood AZ Diest) 

Afstand 4 km en  de uitbreiding 5 km; je wandelt maximum 1,5 uur op de kortste afstand 

Voor extra info kan je  terecht bij: haesv@hotmail.com 
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