Relst-Kampenhout - Prosper van Langendonck wandeling
2008

lengte
6 km
aard
autoluwe straten
vertrek
St-Jozefskerk - Hutstraat
heenrit
7 km : Haachtsesteenweg en in Kampenhout rechts richting Relst
GPS
Relst - Hutstraat
wijzers
zeshoekige borden
kaart
in dit document
commentaar gezellige dorpswandeling
bronvermelding http://www.kampenhout.be/toerisme/wandel-prosper.php en
http://home.scarlet.be/wandel.gyy/Kampenhout.htm

Route
1. <Prosper van Langendonck (1862-1920) was een schrijver>
2. met de rug naar de kerk gaan we naar links en wandelen richting Aarschotsebaan
<herberg St Jozef waar Van Langendonck dikwijls een pint ging drinken>
3. aan de Aarschotsebaan naar rechts tot aan de Molenbeek
4. we steken de Aarschotsebaan over en vervolgens langs de Molenbeek in een stukje
vrije natuur
5. we komen aan een bruggetje over de Molenbeek waar aan de linkerkant een gebouw
staat. We wandelen over het bruggetje en komen zo acheraan het golfterrein.
6. Aan de T-splitsing gaan we naar links tot in de Wilderse dreef die we naar links volgen.
< aan de rechterzijde tegen een tuinmuur van het kasteel zien we een kapelletje
toegewijd aan de heilige Barbara> - <wat verder aan de linkerzijde de voormalige
hoeve van het kasteel die nu gebruikt wordt door de golfclub.
7. voorbij de ingang naar het kasteel volgen de links opnieuw de Molenbeek en komen
terug aan het bruggetje waar we eerder rechts gingen. We gaan naar rechts langs de
Streekweg <in de verte, recht voor ons, het kasteel Ter Loonst>
8. In de Terloonststraat staan we ondertussen recht voor het kasteel <reeds vermeld als
versterkte hofstede in 1162>
9. we volgen naar links en voorbij het domein onmiddellijk rechts door de landweg
Paddezijp
10. we kruisen de Leibeek en volgen links de Paddezijpstraat
11. we kruizen de Aarschotsebaan en links/rechts nemen we de Weisetterstraat
(betonweg) <aan de rechterkant de O.L.Vrouwkapel uit 1868> tot aan de
Haachtsesteenweg die we naar rechts volgen.
12. we steken de baan over en nemen links de Vogelzanglaan door het Weisetterbos
<strekt zicht uit langsheen de Leuvense Vaart> - <even verder rechts het afgesloten
domein "Natuurpark Vogelzang"
13. aan het domein links de Sparrendreef volgen, steeds rechtdoor en kruisen de
Weisetterbeek
14. aan een T-splitsing links de H. Tobbackstraat volgen tot aan de Haachtsesteenweg, die
we opnieuw kruisen en via de Hutstraat komen we terug aan de kerk
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