Kortenberg- Everberg
6/10/2008

lengte
aard
vertrek
heenrit

7,200 km
meestal autoluwe straten
oud gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 11 te Everberg
in Kortenberg de Leuvensesteenweg richting Leuven. Dan rechts richting
Everberg, door de Prinsendreef. de 2de straat links en 1ste straat rechts
GPS
Everberg - Gemeentehuisstraat 11
wijzers
?
kaart
in dit bestand
bronvermelding http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/l/fietsen-wandelen?regio=146&datetype=nextweekend
en http://home.scarlet.be/~salens1/wandeling%20historische%20gebouwen%20Kortenberg.htm
naar een idee van Josée Mertens

Route
1. vanaf het gemeentehuis volgen we links de Gemeentehuisstraat <hoeve "De Drie
Linden" uit 1628> en slaan scherps rechts de Annonciadenstraat in die je volgt tot aan
het verkeersplein
2. daar gaan we even naar links en onmiddellijk naar rechts de Lodderhoekstraat tot aan
de Steenhofstraat <aan de overzijde een imposante eik> - <op het einde links de
Biesthoeve, een indrukwekkende 17de-eeuwse boerderij>
3. we nemen links de Prinsendreef <aangelegd in de 18de eeuw met voornamelijk linden>
<rechts op nr 97 een laag, breed boswachtershuisje uit 1750> - <zicht op het Hof van
Montenaken>
4. bijna aan de Leuvensesteenweg nemen we links de Minneveldweg <op een open plek
links zicht op de St.Jozef-kliniek, gesticht in 1833 als meisjeskostschool en vanaf 1850
een krankzinnigengesticht> - <op nr 42 bevindt zich de abdij, gesticht in de 12de eeuw>
5. we kruisen de Karterstraat en gaan rechtdoor de Brouwerijstraat <op de hoek de
voormalige brouwerij Schuermans, gesticht in 1896, met fronton uit de 18de eeuw. De
brouwerij sloot in 1958>
6. we nemen de 1ste straat links, de Koosterstraat en opnieuw de 1ste straat links, de
Beekstraat, die uitmondt in de Kiewitstraat <op nr 35 de voormalige pastorie uit 1643>
7. we slaan rechts af en onmiddellijk links een asfaltweg, de Wijngaardstraat, die langs
het sportterrein loopt naar de Colombastraat
8. rechts, langs het Eikelenhofpark, tot aan het volgend kruispunt. We nemen links de
Vogelenzangstraat en onmiddellijk links een klimmend weggetje, dat aan de andere
kant van het Eikelenhofpark loopt
9. je gaat voorbij een splitsing en houdt het reservaat aan de linkerkant. Na geruime tijd
dwars je een weggetje dat naar de Bergkerk leidde. Nog wat verder tot het pad ten
einde loopt. Linksaf tot in de Groenstraat.
10. je daalt de straat af tot ze een scherpe hoek vormt met de Warandestraat. Je neemt
rechts de Warandestraat. Daar wandel je de Warande in en na ± 200 m, aan de 1ste
splitsing naar rechts en nogmaals naar rechts <links op een heuvel de kapel van
O.L.Vrouw van Scherpenheuvel en wat erder rechts een restant van een
ijzerzandsteenwinning>
11. je bereikt de Bankstraat die je volgt naar links. Aan het verkeersplein rechtdoor de
Wolvestraat <op nr 34 een 19de-eeuwse woning> In een bocht volg je naar links.
12. op het einde neem je links en onmiddellijk rechts de Twee Leeuwenstraat en de 1ste
rechts, de Blokstraat <op nr 1a een verzakte 16de of 17de eeuwse gevel>
Kortenberg-Everberg

Kortenberg-Everberg

