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lengte
6 km
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veldwegen en autoluwe wegen
vertrek
aan de kerk Vanheylenstraat
GPS
Melsbroek - Vanheylenstraat
wijzers
zeshoekige borden
kaart
in dit bestand
commentaar rustige wandeling - vlakke omloop - de bewijzering ontbreekt soms - kan
ingekort worden
bronvermelding
http://www.steenokkerzeel.be/toerisme/fiets-wandelroutes/wandelroute-melsbroek.asp

Route

1. onze wandeling start op het plein tegenover de St.Martinuskerk. Via de zijkant
belanden we in de vroegere hovingen van de pastorie, nu gebruikt als speelplein.
Langs het poortje, in de oude tuinomheining, slaan we onmiddellijk rechtsaf, volgen de
kronkeling naar links en slaan dan rechtsaf tussen de twee betonnen afsluitingen om
alzo terecht te komen in de Kerkstraat. <Jarenlang was er in het huis nummer 15 een
blokmakerij gevestigd>. We slaan rechtsaf om enkele tientallen meter verder, links, de
Hoolantsstraat te nemen
2. <aan onze rechterzijde liggen de oefenterreinen van de Brabantse golfclub>. Wij
kruisen de dreef, <waar vroeger aan de linkerzijde het Hof van Zellar was opgetrokken
maar dat spijtig genoeg in 1960 met de grond werd gelijk gemaakt> en trekken verder
rechtdoor <kapel van OLV van 7 Weeën, gebouwd in 1863>. We keren eventjes terug
en nemen het voetpad, links, gelegen naast de dokterswoning, en vervoegen alzo de
Machelse teenweg, <vroeger gekend onder de naam "Oude Lovensche Baen">
3. enkele tientallen meter verder slaan we tweemaal linksaf en komen alzo terecht in de
Steenwagenstraat, die we rechts nemen in ((2011 geen pijltje)). <We komen alzo aan
het kasteel van Baron Snoy, vroegere burgemeester van Melsbroek. Dit goed dient nu
als thuishaven voor de Brabantse golfclub>.
4. wat verder nemen we links de Passieweg met de hovingen van het kasteel aan de
linkerkant en de nieuwe Passiewijk aan de rechterzijde. Vóór de bosweg slaan we
rechtsaf.
5. onder de mooie stokoude lindeboom vervolgen wij onze weg <rechts de in witte
streeksteen opgetrokken kloosteromheining>. Even voorbij de vrije lagere school slaan
we links de bosweg in die ons naar de kapel van OLV van Vrede leidt.
6. voorbij de spaarvijver <die het overtollige water van het dorp en van de Regie der
Luchtwegen opvangt> slaan we rechts af ((geen pijltje)) en na ± 200 m opnieuw rechts,
(( geen pijltje)) door het veld. Zij die het Hof ten As van naderbij willen bekijken <nu
brasserie> gaan rechtdoor en komen daarna op hun stappen terug en slaan links de
veldwed in
7. we vervolgen onze weg tot in de Gilijnstraat, <waar we recht op het voormalige
koetshuis van het kasteel Dereine uit de 17de eeuw terechtkomen>. Links <voorbij het
voormalige hof van Greeves met zijn omheining opgetrokken in witte zandsteen> en
wat verder komen we aan een mini rond punt. We slaan rechts af <alvorens aan de
dreef van het kasteel "Boetfort" voorbij te gaan, komen we aan onze linkerzijde de
overblijvende muur van de hofstede, die hier destijds stond, tegen. Met haar typische
zadeldak dateert ze uit de 18de eeuw>

8. we vervolgen onze weg <minuscule baksteenrode kapelletje dat op zijn zandstenen
voetstuk staat te pronken>. We bevinden ons hier aan het begin van de
Oudstrijderslaan, een steegje van amper anderhalve meter breed. We gaan echter
rechtdoor, en vinden op onze weg de prachtig gerestaureerde hofstede uit 1650. Wat
verder staan we voor het voormalige gemeentehuis van Melsbroek.
9. We slaan rechtsaf, volgen de Roekensstraat tot aan het einde en nemen dan de
Kerkstraat links, tot aan ons vertrekpunt.

