Sterrebeek - Meester Craps pad
2/6/2008

lengte
8 à 9 km
aard
veld- en holle wegen
vertrek
aan de kerk
heenrit
Sterrebeek richting Waterloo tot aan de kerk
GPS
Sterrebeek - Kerkdries kruispunt Dorp
wijzers
zeshoekige borden
kaart
in dit bestand
commentaar mooi
bronvermelding http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/wandelroute-meester-crapswandeling-8-km/5F08D4CCA719-4C73-B99E8B2442BB1C6A - en naar een ontwerp van Josée Mertens

Route
1. <Louis Craps (1907-1976) was onderwijzer, later directeur, en vervulde jaren de functie
van bibliothecaris. Hij was zeer bekommerd om de culturele vorming van de inwoners
en bovenal een grote natuurvriend>
2. we vertrekken op de Kerkdries <St.Pancratiuskerk met Romaanse toren uit de 12de
eeuw, en herbouwd in 1829>
3. via de straat "Dorp" gaan we naar de Mechelsestwg die we oversteken en nemen de
Schapenweg <één der oudste straten van de gemeente. Het Voetkenshof op nr 41
draagt het jaartal 1781>
4. we wandelen nu de Waalsebaan door <een prachtige holle weg, deel van de oude
heirbaan Waver-Elewijt>
5. aan het kruispunt met de Moorselstraat nemen we rechts de Museumlaan <vormt op
meer dan 1500m de grens tussen Sterrebeek en Tervuren. Rechts van de weg mooie
vergezichten op de vruchtbare landbouwgronden van het "Rodt">
6. bij de kapel van O.L.Vrouw Ter Zege van 1956 nemen wij rechts de Molenweg tot aan
de Perkstraat
7. we volgen deze straat tot aan de Mechelsesteenweg <rechts de renbaan, opgericht in
1938-1939>
8. we kruisen de steenweg en gaan langs de Grote Geeststraat tot aan het Hof ter Heide
<hoeve met wortels tot in de 14de eeuw, herbouwd eind 17de eeuw. In de oude vleugel
werd de St. Donatuskapel gebouwd in 1686>
9. vervolgens volgen wij de Medekensstraat tot aan de kasteelmuur, waar we naar links
gaan om dan rechts de dreef voorbij het voetbalveld te nemen
10. op het einde van de dreef slaan wij links af richting Kleine Geeststraat en onmiddellijk
rechts langs de Sijsjeslaan tot aan het Mezenhof.
11. daar gaan wij door het Derscheidpark naar de dreef. Hier links afslaan naar de kerk
<op het einde van deze dreef bemerken we een toren afkomstig van het kasteel
Beaulieu uit Machelen, die hier heropgebouwd werd in 1930>
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