
STEVOORT
Wandelen op het platteland door de vallei van de Herk.

Routegegevens

lengte:     8,25  km

Parcours: rustige wegen, doorheen de plantages en 

het centrum van Stevoort.

Troeven: * kapel Maagd der Armen

* prachtige platteland & plantages

* diverse oude boerderijen

* Dorpsmolen

* Glasraam van Sint-Maarten 

Start: ‘De Steborg’ - ontmoetingscentrum

Broekstraat 1, 3520 Stevoort

Parking: voldoende aan het ontmoetingscentrum

Signalisatie:  * via smartphone met QR-code 

* routebeschrijving op deze fiche

* tot 18 april: pijlen LG

Routebeschrijving
Met je rug naar het Ontmoetingscentrum vertrek je naar links en volg je de Broekstraat gedurende 900 m. Ter hoogte van nr. 111 sla je rechtsaf.
Je volgt de Broekstraat verder tot aan de Grote baan (N754). Je slaat links af en volgt een 200-tal m. Ter hoogte van nr. 117 sla je rechtsaf de
velden in. Na ongeveer 500 m kom je uit in de Lindestraat. Je gaat rechtsaf en na 50 meter ga je terug links de velden in. Je wandelt tussen de
plantages door en komt vervolgens uit in de Kozenstraat. Hier ga je rechtsaf. Op de kruising met de Nitsemstraat zie je aan de rechterzijde de
kapel ‘Maagd der Armen’. Je gaat links de Nitsemstraat in en volgt deze 500 m. Dan ga je rechts terug de plantages in (ter hoogte van
huisnummer 10). Je loopt 500 m doorheen de plantages, waarna je uitkomt in de Egelstraat. Je gaat linksaf en na 200 m ga je rechts en volg je de
Publieke voetweg Stevoort °34. Na 400 m ga je rechts het paadje in en komt vervolgens uit in de Oppenstraat. Hier ga je rechtdoor en aan de
grote weg volg je rechts (eveneens Oppenstraat). Na 100 meter ga je links in de Jannestraat en je volgt deze 700 m. Bij huisnummer 97 ga je links-
af het kleine betonpaadje in. Je houdt vervolgens rechts aan en op km 7 kom je uit op de Kolmenstraat. Je gaat hier rechts en passeert aan de
linkerzijde ‘t Kremmeke. Na een 500 m langs de grote baan sla je linksaf in de Stevoortse Kiezel. Ter hoogte van tankstation Total ga je rechts af in
Sint-Maartensplein. Ter hoogte van km 8 kom je langs de Dorpsmolen (aan de linkerzijde, links van coiffeur Michel). Ga hier zeker even een kijkje
nemen. Je neemt daarna de eerste afslag links en komt zo in de Hasseltse Dreef. Over het water ga je naar rechts en kom je op het
solidariteitsplein. Je volgt met aan de linkerzijde de Sint-Martinuskerk. Over het water volg je het Sint-Maartenplein. Met café ‘Bij tante Julia’
aan je linkerzijde ga je linksaf en volg je de Alkenstraat voor 200 meter. Je slaat hier links af in de Broekstraat en zo kom je terug bij de
vertrekplaats, Ontmoetingscentrum ‘De Steborg’.

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. 

Samen met jou, als wandelaar, gebruiken landbouwers ook de plattelandswegen. Ze zijn aan
het werk en passeren met tractoren en machines om hun teelten te bewerken en te verzorgen.
We vragen om een wederzijds respect en tijdig aan de kant te gaan om hen te laten passeren.
Een vriendelijk gebaar erbij betekent veel voor de bestuurder en maakt een wereld van
verschil. Geniet van je wandeling!

Met dank aan 

Landelijke Gilde STEVOORT 
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STEVOORT

Wandelen op het platteland door de Vallei van de Herk

Beter             wandeling

Enkele hoogtepunten

1. Kapel ‘Maagd der Armen’.
Van 1951 tot 1955 werd het beeld van Onze Lieve Vrouw van Banneux
rondgedragen doorheen heel de provincie, de zogenaamde ‘Mariale
Genadetocht’. De bezieler van dit initiatief was E.P. Frans Vossen.
In Stevoort werd het beeld tegen de Pinksterdagen in 1953 verwacht. De
buurtbewoners van de Kozenstraat en Nitsemstraat bouwden daarom ‘Op de
Heuvel’ een kapel.

2. Dorpsmolen
De Dorpermolen van Stevoort is een molen van het type ‘onderslagmolen’
met ijzeren draad en ligt aan de Herk. Deze molen was oorspronkelijk een
dubbelmolen, een graan- en oliemolen, die in 1774 werd gebouwd voor de
familie de Libotton, Heren van Stevoort. IN 1826 kwam deze in bezit van de
familie Palmers, kasteelheren van Stevoort, molenaars en industriëlen. Zij
verhuurden de molen aan tal van molenaars. De huidige molengebouwen
werden in de 2e helft van de 19e eeuw gebouwd. Vanaf 1933 mocht de
familie Palmers zich: Palmers de Terlamen noemen. In 1963 vond in de molen
een ernstig ongeval plaats, waarbij molenaar Guillaume Grauls om het leven
kwam. In 1964 werd de molen verkocht maar door een gebrek aan onderhoud
zette het verval zich snel in. In 1974 kocht Aloïs Boiten de ruïne naast zijn
kapperszaak en redde zo de Dorpermolen van Stevoort. Hij zette de procedure
in gang om de molen als monument te klasseren. In 1979 werd de molen en
de omgeving ervan als monument geklasseerd.
In 1984 begon men met de restauratie. Hierbij werd ook voorzien in
elektriciteitsopwekking door de molen. Na de restauratie was de molen weer
maalvaardig. Sindsdien kan de molen worden bezocht in groepsverband.

3. Glasraam van Sint-Maarten
Op vrijdag 11 juli 1970 werd het nieuwe gemeentehuis van Stevoort plechtig
ingehuldigd. Het pronkstuk van dit prachtige gebouw was het glasraam op de
tussenverdieping. Het stelt Sint-Maarten voor, de patroonheilige van
Stevoort, die ook zijn naam gaf aan de Sint-Martinuskerk. Het kunstwerk werd
gemaakt door Amand van Rompaey, inwoner van Stevoort. Toen in 2016 de
beslissing viel om het gemeentehuis af te breken, werd het glasraam
gedemonteerd en gerestaureerd. Het kreeg een mooie plaats in het paviljoen
en werd op zondag 11 november 2018 ingehuldigd.

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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https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten
https://www.facebook.com/Beter-Buitenwandelingen-100252781933964

