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niet geschikt voor
kinderwagens en
rolstoelen

Parochiecentrum,
Leo
Kempenaersstraat
26, 2223 Schriek
geschiedenis platteland

7,8 km
parkeren mogelijk
aan het startpunt

Lijn 520, 527, 529 en
931 (belbus), halte
Schriek Kerk

Kasteeldomein
Alleen oude prentkaarten en kadastertekeningen
kunnen ons nu nog een vaag beeld verschaffen
van de prachtige Schriekse omgeving van vroeger.
De rand van het dorp paalde immers aan een
kasteeldomein. Het prachtig kasteelpark strekte
zich uit tussen de Dreef, de Pachterslei, de Leo
Kempenaersstraat en de Schriekstraat. Sierlijke
tuinen wisselden elkaar af en werden doorkruist
en omringd door wandelpaden en lommerrijke
dreven die allemaal eindigden voor de ophaalbrug
die toegang verschafte tot het “klein eilandje”
waarop de conciërgewoning, het koetshuis en
de paardenstallen als trouwe wachters het kasteel
omringden. De dreef, tot 1930 gevormd door
imposante loofbomen, vormde de verbinding
tussen het kasteel en de kerk. Over de brede
grasweg en tussen de weilanden ga je naar het
vroegere kasteeldomein waar je nog de enige
overgebleven bijgebouwen kan zien. De vroegere
stal en de schuur zijn nu deels omgevormd tot
woning. Wil je meer lezen over het kasteel? Lees
dan zeker het boek ‘Schriekse Nostalgie’ van Tom
Stroobants (2008).

Schrieksen Den
De velden waarlangs je wandelt, waren vroeger
één groot dennenbos, ook wel gekend als de
“Schrieksen Den”.
Het werd gekapt tijdens WO I en tot
landbouwgrond omgevormd.

/

Weiland en akkers met bieten, aardappelen,
graangewassen en witloof wisselen elkaar af. Deze
variatie, met nog enkele houtkanten en verspreid
staande bomen, biedt een ideale schuilplaats voor
de kievit en de patrijs.

Kapel Sint
Antonius van
Padua.
Het kappelleke in
de dreef was ooit
toegewijd aan Maria.
Na een opknapbeurt
in 2009 wordt er de
Heilige Antonius van
Padua vereerd. Steek
een kaarsje aan en
je vindt je verloren
voorwerpen terug.

Kapel Dreef ©Toerisme Gemeente Heist-op-den-Berg

Visvijver ‘t Steenputteke, Steenputstraat z/n
café ‘t Bierpotteke, Leo Kempenaersstraat 29,
Schriek
café De Nieuwe Loeter, Leo Kempenaersstraat
62, Schriek
café De Zwaan, Bredestraat 30, Schriek

Verken de mooiste plekjes van Lier, Nijlen, Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar
dankzij Wandelgebied Pallieterland, een verzameling van 33 wandellussen.
Van elke lus vind je een gratis fiche en een GPS-bestand op www.rlrl.be/recreatie.
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