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commentaar stadswandeling
bronvermelding naar een ontwerp van Josée Mertens

Route
1. vanaf de parking gaan we onder de spoorwegbrug rechtdoor de D'Aubréméstraat. Aan
het kruispunt met de Leuvensestraat rechtdoor tot aan de Troostkerk met het
karmelietessenklooster van O.L.Vrouw-ten-Troost <Vilvoorde was één der eerste
steden ter wereld die een begijnhof had>
2. rechtsaf de Trooststraat en rechts meevolgen tot het Rooseveltplein <Beeld Brabants
trekpaard - een werk vqn Koen Van Daele uit 1993>
3. we volgen links de Franklin Rooseveltlaan tot aan de Mechelsesteenweg.
4. rechts en wat verder bevindt zich aan de linkerkant het Tyndalepark <bescheiden
monument met de inscriptie "Aan een Engelschman William tyndale", een Engelse
bijbelvertaler g 1536)
5. we keren op onze stappen terug en volgen de Mechelsestraat tot in de
Vlaanderenstraat, waar we links naar de Grote Markt gaan met het stadhuis <gebouwd
in 1870 naar de plannen van architect Trappeniers>
6. We volgen de Leuvensestraat tot aan de Nowélei <aan de linkerkant het huis van Dr.
Van Helmont naar wie het vroegere Van Helmont ziekenhuis werd genoemd>
7. We kruisen eerst de lei en volgen dan rechts tot we wat verder aan de linkerkant de
poort van het oude Monnikhof bemerken <oude cijnshoeve, tevens refuge van de abdij
van Ter Kameren, met een geplavijde binnenkoer en gebouwen uit de 18de eeuw>
8. ondertussen zijn we aan de Onze-Lieve-Vrouwkerk gekomen <reeds in 947 is sprake
van een dorpskerk, in handen van het klooser van Chèvremont, later van het kapittel
van Aken en tenslotte van de abdij van Ter Kameren. De bouw van de huidige kerk
werd aangevat in 1342 met de nog bestaande noordsacristie. De daaropvolgende
eeuwen werd steeds verder gebouwd>
9. aan het rond punt aan we eerst richting Grimbergen en nemen dan links de
Tuchthuisstraat tot aan de Zenne <aan de overkant "de Correctie", het tuchthuis
opgetrokken einde 18e eeuw. Na 1920 maakte het deel uit van de Transmissieschool
en het wordt nu verbouwd> <De Zenne is nu een propere rivier geworden waarlangs
rustig kan gewandeld worden>
10. We keren op onze stappen terug (of nemen links de Herlaerstraat) tot aan de
Schaarbeeklei die we naar rechts volgen. We kruisen de lei en nemen links het park
11. door het park bereiken we het station. We volgen naar links, naast de spoorweg tot aan
de brug van de Luchthavenlaan, die we rechts volgen tot aan de parking.

Vilvoorde_Stadswandeling

Vilvoorde_Stadswandeling

