Bierbeek - Schavaai
1/9//2011

lengte
7,7 km - 2 u
aard
uitsluitend veld- en boswegen
vertrek
parking St Hilaruskerk - Dorpsstraat
heenrit
E40 uitrit 23 - 2e afrit (Bierbeek) en 1e kruispunt rechts richting Bierbeek
GPS
Bierbeek - Dorpsstraat
wijzers
oranje 8-hoekige borden
kaart
in dit document
commentaar prachtige wandeling - slechts op het einde een beetje straten
bronvermelding http://www.routeyou.com/route/view/289806/wandelroute-schavaai-wandeling.nl en
http://www.toerismevlaamsbrabant.be/wandelen/schavaaiwandelpad/index.jsp

Route
1. we vertrekken rechts van de kerk, onmiddellijk via het kasseiwegje, om enkele meters
verder rechtsaf het Kalverwegje te volgen
2. vervolgens komen we aan de Molendaalbeek, die we een eindje
stroomopwaarts volgen
3. bij een brugje steken we de beek over en volgen een voetpad naar de
Bevekomstraat <zicht op de stallingen van het Bordingenhof>
4. aan de Bevekomstraat nemen we links en komen aan de voorzijde van het
hof
5. tegenover het hof volgen we een holle weg. Na de afdaling kruisen we de
Nieuwe Geldenaakseweg en rechtdoor
6. aan de Oude Geldenaakseweg volgen we deze linksaf. Aan de grote woning
met trapgeveltoren vervolgen we in zuidelijke richting <na 300m vergezicht
op de vallei v.d. Mollendaalbeek>
7. aan het kruispunt met de St. Joris-Weertstraat blijven we rechtdoor gaan
<aan de overkant bevindt zich het Rachierhof>
8. we vervolgen en komen op het hoogste punt van het plateau <prachtig
uitzicht>
9. langs de weg door akkers houden we bij elke splitsing rechts aan en komen
zo bij het Mollendaalbos waar we een weg volgen evenwijdig met de
oostelijke bosrand tot aan de St Joris-Weertstraat
10. we steken de Weertsedreef over en volgen een gedurende 500 m een Beukendreef links de Schoonzichtdreef inslaan die ons naar een schuilhut leidt
11. voorbij de schuilhut eerst rechts en na enkele meter links meevolgen
12. we volgen de bosweg tot aan het eerstvolgende kruispunt en slaan rechtsaf naar de
noordrand van het Mollendaalbos 13. voorbij de hoeve slaan we rechts af tot aan "Bremberg" - een groot gebouw met
vergaderzalen. Links, rechts en rechts tot de Bergenstraat
14. deze volledig afwandelen en aan een splitsing rechts houden (Oude
Geldenaaksebaan)
15. aan de splitsing nemen de links de Speelpleinstraat die ons naar het dorpscentrum
leidt
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