
Routegegevens

lengte:     9,4 km – verkorting 7,2 km

Parcours: rustige landelijke wegen, 

grotendeels verhard, 

niet rolstoeltoegankelijk

Troeven: prachtig platteland 

bos, wei en water

kerk met oorlogskerkhof

Start: Kerk H. Familie –Bieststraat

227 Schiplaken

Parking: langs de Bieststraat en de

Karabiniersstraat

Signalisatie:  via smartphone met 

QR-code 

routebeschrijving op

deze fiche

tot 15 juli: pijlen LG

Routebeschrijving

Vertrek aan de H. Familiekerk van Schiplaken richting school. Sla linksaf en wandel de Blokstraat in tot je rechts de Kasteeldreef ziet.
Volg deze weg over 1,3 km tot het volgend kruispunt (wandelroute 868). Hier linksaf de Kampenhoutsebaan volgen. Op het kruispunt
neem je linksaf de Meerbeeksebaan die overgaat in Steentjesstraat. Wandel verder langs de eerste weg rechts, de Kattemansbosweg
(op RouteYou aangegeven als Steentjesstraat) tot het eerste huis. Sla linksaf en volg de Steentjesboswegel. Als je steeds rechtdoor gaat
zie je na 350 meter rechts een bord met de geschiedenis van een bomkrater. Even verder rechts afslaan en we nemen in het bos de
tweede afslag links (na 200 meter). We stappen op dit bospad steeds rechtdoor. Op de derde splitsing gaan we rechtdoor (iets naar
links) en volgen er wandelknooppunt 201 tot op de Aarschotsebaan. Hier links afslaan en aan de St-Isidorushoeve rechts de
Caetersbosweg nemen. Op het einde stappen we rechts de Blokstraat in. Na 250 meter is er links de Gottendijsdreef. Hier is het
mogelijk het parcours in te korten door deze af te wandelen en op het einde links te gaan (afstand wandeling dan 7,2 km). Voor de
ganse wandeling volgen we de Blokstraat tot de rotonde. Aan het benzinestation slaan we rechts af en voor de Hellebrug nemen we
links de Vaartdijk. Na 400 meter volgen we links het pad door de velden, het draait naar rechts, op het einde links de Barelweg nemen.
Bij de samenvloeiing met de Venstraat rechtdoor wandelen tot volgend kuispunt. Hier links stappen en rechtdoor tot de Bieststraat.
Hier rechts afslaan en zo bereiken we terug de H. Familiekerk.

Beter             wandeling

Ontdek de route en win !!!
Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten en stuur deze digitaal door naar  team.abl@landelijkegilden.be.  Elke 
maand loten we een winnaar uit voor een pakket hoeve- en streekproducten. 
Opgelet: Wij zullen af en toe een foto posten op onze Facebookpagina. Indien je dit niet wil, gelieve dit expliciet te vermelden. 

Met dank aan 

Landelijke Gilde Schiplaken 
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Enkele hoogtepunten

Zin om ook onze andere Beter Buitenwandelingen te ontdekken? Bezoek onze website
https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten of onze Facebookpagina ‘Beter Buitenwandelingen’
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De landbouwers onderhouden mee de open natuur, help
hen door tijdens je wandeltocht geen afval achter te laten.

Schiplaken is als gehucht van Hever een plattelandsdorp. Op twee na zijn al de

eerder kleinschalige landbouwbedrijven niet meer actief. Vandaag is

Schiplaken eerder een werk-slaapdorp met veel residentiele bewoning. Tot op

vandaag blijven er nog veel waardevolle natuurlijke gebieden over om te

ontdekken en leuke avontuurlijke wandelingen te maken.

1. Kasteel van Schiplaken

Oorspronkelijk was het kasteel van Schiplaken een versterkte oude motte met

een verdedigingstoren op de grens tussen het Land van Mechelen (Hever) en

het Hertogdom Brabant (Elewijt). Tijdens de middeleeuwen ontwikkelde de

toren zich tot een burchtsite te midden van uitgestrekte bossen met

kenmerkend hooghof en neerhof. De in losse U-vorm opgestelde

dienstgebouwen dateren uit de 18de en 19de eeuw. De slotgracht rond het

neerhof is nog grotendeels aanwezig. De gracht rond het kasteel zelf is

gedempt. Het kasteel zou geleidelijk haar middeleeuwse militaire functie

inruilen voor een huis van plaisanciën dat door Mechelse en daarna door

Brusselse adellijke families werd gebruikt als buitenverblijf.

De meest illustere periodes op het kasteel speelden zich af toen het landgoed

in handen kwam van de families de Visscher en Terlinden. Deze laatste kocht

het kasteel in 1894 en gebruikte het tijdens de zomermaanden als

buitenverblijf. Het 18de-eeuwse neoclassicistische kasteel werd in 1914 door

de Duitsers in brand gestoken. Na de oorlog werd het in zijn oorspronkelijke

stijl herbouwd.

2. Sint-Isidoorhoeve

Je komt voorbij de Sint-Isidorushoeve met Mariabeeld, één van de twee nog

resterende landbouwbedrijven in Schiplaken . Volgens een oorkonde zou de

naam Sint Isidorus aan deze hoeve gegeven zijn door de Landelijke Gilde zelf,

en dit in het eerste weekend van juni 1976. Deze hoeve werd aangekocht door

de ouders van de huidige eigenaars in 1933.

3. Gottendijs

In het domein Gottendijs, nabij de kern van Schiplaken, vinden we

overblijfselen van een hof van plaisantie uit het begin van de 17de eeuw, met

twee neerhoven en tuinen, omringd door rechthoekige slotgrachten. Het

ensemble werd afgebroken in 1833, behalve enkele hoevegebouwen en een

brug met een poortgebouw uit de 18de eeuw, waarvan de poort in 1990

instortte. Het domein werd gebruikt als boerderij en jachtpaviljoen tussen

1833 en 1950. Rond 1880 werden er twee pittoreske folly’s gebouwd. Het

patroon van de slotgrachten bestaat nog grotendeels.

4. Leuvensevaart

De waterweg die sinds 1752 Leuven met de Dijle verbindt is een economische

verkeersader. Hij heeft met de tijd ook een belangrijke recreatieve functie

voor watersportbeoefenaars, vissers, fietsers en wandelaars ontwikkeld.
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https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten
https://www.facebook.com/Beter-Buitenwandelingen-100252781933964

