Sterbos (Wuustwezel)
Ontdek de open landschappen van de Noorderkempen
Routegegevens
lengte:

8,3 km

Parcours: deels langs onverharde wegen door
open landbouwlandschap
Troeven: * open landschappen
* landbouwgebied met een geschiedenis
Start:

Kerk Sterbos, Sint-Godelievestraat
13, Wuustwezel

Parking: voldoende parking aan de kerk
Signalisatie: * via smartphone met QR-code
*routebeschrijving op deze fiche
* tot begin april pijlen LG

Start

Met dank aan
Landelijke Gilde Wuustwezel

Routebeschrijving
Je start in de straat Nieuwendijk naast de kerk, wandelt deze tot het einde en slaat rechtsaf op Peerdsvenweg. Steek de Nieuwmoerse
Steenweg over en ga linksaf. Na enkele meters neem je rechts de Mastendreef, een lange kaarsrechte weg en deze volg je een hele
tijd. Pas op het kruispunt Mastendreef, Moleneind (waar de verharding begint, ga je linksaf verder op onverharde weg tot aan het
Engelsbaantje. Daar ga je rechts. Volg het Engelsbaantje en neem de eerste straat rechts, de Heistraat. Wandel deze helemaal tot op
het einde. Je loopt dan recht op de Napoleonshoeve waar je rechtsaf slaat. Na 100 meter, aan het monument voor de geallieerden
van WOII, ga je rechtsaf. Volg de Molenstraat tot op het einde waar deze overgaat op onverharde weg, blijf de weg gewoon volgen tot
op de Nieuwmoerse Steenweg waar je schuin tegenover de Sint-Godelievestraat uitkomt, neem deze straat en zo kom je weer bij het
beginpunt
terecht.
Fijne wandeling!
!Aandacht! Hou rekening met tractoren op de weg en ga indien nodig aan de kant. Op de rijbaan wandel je best links en uiteraard gooi je geen afval
op de grond.

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 wilt, gelieve dit expliciet te vermelden.
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Sterbos (Wuustwezel)
Ontdek de open landschappen van de Noorderkempen
Enkele hoogtepunten
1. Sterbos
Het gehucht Sterbos ontleent z’n naam aan het nabijgelegen
kasteeldomein Sterbos. Zoals je al geraden had, is dit domein
stervormig aangelegd met lange eiken- en beukendreven die naar het
kasteel leiden. De toegangsboog zie je op de foto. De ster is hier een
handelsmerk, zo is het je waarschijnlijk ook opgevallen dat de aanplant
voor de kerk eveneens stervormig is.
2. Mastendreef
De Mastendreef is de grens van het domein Sterbos. Van masten is er
nu niets meer te merken, maar vorige eeuw werd er experimenteel
zwarte den aangeplant. Nu staan er kastanjebomen voor zover je kan
zien. Deze weg was onderdeel van een smokkelroute. Tijdens de oorlog
echter gingen de Duitsers hier postvatten en moesten de mannen
steevast hun smokkelwaar afgeven. De vrouwen liet men ongemoeid…
naïef?
3. Landbouw op heidegrond
Vroeger was dit allemaal heidegebied, dat tussen de twee
wereldoorlogen ontgonnen is door de landbouw. Wanneer je goed
naar de grond kijkt zie je dat deze op vele plaatsen licht van kleur is,
echte heidegrond. Geniet van de prachtige vergezichten. De verste
hoeves die je ziet, staan al op Nederlands grondgebied.
4. Engelsbaantje
Het Engelsbaantje was een oude verbindingsweg met Nederland en
liep vroeger door vennen en moerassen. In de Middeleeuwen was hier
een bloeiende turfhandel, tot turf in de vorige eeuw in onbruik raakte.
Intussen is dit ook drooggelegd en ingenomen door landbouw.
Vandaag is de uitdaging veeleer omgekeerd, namelijk ervoor te zorgen
dat de grond in de zomer niet te hard verdroogt, vandaar de sashuisjes
hier en daar in de beek om tijdens de zomer het water beter vast te
houden.
5. Napoleonshoeve
Op 6 mei 1810 zou Napoleon hier verbleven hebben, vandaar dat deze
hoeve vandaag de Napoleonshoeve wordt genoemd. Toen was het een
stopplaats langs de weg tussen Antwerpen en Breda. In 1662 wordt
deze herberg reeds genoemd en is sindsdien al gebruikt geweest als
brouwerij, winkel, posthuis, boerderij en nu taverne.
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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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