Berg - Van Steelant Wandelpad
2008

lengte
7 km
aard
veldwegen en autoluwe wegen
vertrek
aan de kerk - parking op het dorpsplein
heenrit
Haachtsesteenweg richting Haacht en in Kampenhout rechts richting Berg
GPS
Kampenhout - Bergstraat kruispunt Stiggelstraat
wijzers
zeshoekige borden in oranje kleur
kaart
in dit bestand
commentaar mooi - goede bewegwijzering
bronvermelding http://users.skynet.be/meeuws/waksteelant.html en
http://books.google.be/books?id=rKjn0nQrkzcC&pg=PA611&lpg=PA611&dq=%22vansteelant+wandelpad%22&source=bl&ots=Mi5UIFq
sEH&sig=T0cbZwJ-0OCSN9fn02MZT-_Fq38&hl=nl&ei=CSpoSsnXKJ6UjAeihPGQCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7

Route
1. Servaeskerk <gebouwd omstreeks 1800 - naast de kerk een merkwaardige paal,
gevonden in 1904 : een schandpaal uit de 18e eeuw> en we starten richting
Haachtsesteenweg <huisnummer 43 : bouwwerk van eind 19e eeuw>
2. aan de Tiendeschuurstraat nemen we links een smal paadje <onder een mooie
notelaar>
3. na 150m aan de Torfbroeklaan, kruisen we de Haachtsesteenweg en gaan rechtdoor
de Dreefstraat. De Kaasdaversweg laten we links liggen en we gaan rechtdoor langs
en door het bos <rechts een militair domein, afgespannen met prikkeldraad>
4. aan de volgende kruising links om wat verder in de D'Esterhertstraat te komen. In een
bocht naar links gaat ze over in de St.Lambertusstraat
5. even verder slaan we rechts even de Watermolenstraat in tot aan het Molenhuis
(linkerkant) <gebouwd rond 1300 en ontmanteld in 1980 toen de woning hersteld
werd>
6. we keren terug en volgen rechts tot de Haachtsesteenweg die we oversteken. We
volgen rechts richting Brussel. Na ± 150 m nemen we links de Duistboslaan <d'Huist is
een laaggelegen dicht struikgewas>
7. op het einde slaan we rechts de Lemmekensstraat in en voorbij het huisnummer 26
naar rechts de Dijkstraat. <monument ter herinnering aan de vliegtuigcrash van
15/2/1961 met 73 doden>
8. 100 m verder nemen we links een paadje door het bos tot even over de
gemeentegrens met Steenokkerzeel.
9. op het einde van het bos nemen we links langs de bosrand tot op de Humelgemseweg,
waar we links afslaan. We volgen rechtdoor/schuin links. <kapel van O.L.Vrouw-vanLourdes, gebouwd in 1877> en na 300 m <de kapel van het Heilig Hart>
10. de naam wijzigt in Lellebaan en Lelleveldbaan. We nemen rechts de Kapelstraat tot
aan de Grootveldstraat, waar we links inslaan
11. aan het kruispunt met de Oudenhuisbaan nemen we rechtdoor de Groenstraat. Na 75
m slaan we links af, tussen de tuinen, tot Loverdal, die we rechts volgen.
12. bij de Kerkwegel gekomen slaan we rechtsaf en aan het bos, op de kruising met de
Gemeentewegel, gaan we rechts <even verder het voetbalveld>
13. we steken het brugje en de parking over tot aan de Visserijlaan, die we noordwaarts
volgen tot op het kruispunt
14. nu rechtsaf het Fazantendal en 100 m verder links richting kerk
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