GA MEE OP KASTELENTOCHT IN JOUW BUURT

Mooie prinsessen,
Stoere ridders,
Het zou kunnen dat we nog enkele weken zonder onze vriendjes en vriendinnetjes moeten spelen.
Mogelijk ben je al op wandel of zelfs op berenjacht geweest.
Laten we nog eens iets heel leuks doen en een echte kastelentocht maken in jouw buurt !
Gaan jullie mee op stap ?
En kan je bij elk kasteel de vraag oplossen ?
Het is alles bij elkaar maar een paar kilometer.
De wandeling is een lus, je kan gelijk waar starten.
En op 2 uurtjes ben je rond als je wil maar je kan er natuurlijk ook langer over doen.
Maar als je het net iets te ver vindt, op het einde van de tekst vind je een tip voor een verkorting.
Wij starten bij kasteel nr 1, het Caputsteen in de -hoe raad je het- Caputsteenstraat.
Let op de stoere slottoren.
In welk jaar werd deze gebouwd ?
Op de toren zie je het jaartal 1641 in een steen gebeiteld.
Met de neus naar het Caputsteen gaan we naar rechts, de spoorweg onder door.
Aan de linkerkant van de straat zie je al snel kasteel nr 2, De Kluis.
Niet eens zo heel lang gelden stonden hier nog geen huizen.
Als je boven de deur de naam van het kasteel leest, weet je hoe het er hier vroeger uit zag ?
De Kluis lag vroeger op de Hei.
Nu even een stukje wandelen naar het bos waarin ons volgende kasteel staat, nu ja … stond.
Linksaf de Dalenborchtraat, op het einde rechtsaf de Pasmolenstraat tot op de Grote Nieuwedijk.
Daar linksaf en de volgende zijstraat rechts nemen, de Gebroeders Romboutsstraat.
Op het einde slaan we linksaf in de Hazeldonkstraat en op de volgende hoek scherp rechtsaf in de
Papenhofdreef.
Aan de rechterkant ligt het parkje van kasteel nr 3, het Papenhof.
Het kasteel zelf is verdwenen, maar de slotgracht , de portierswoning en het park zijn er nog.
Maak een rondje door het park en kom terug uit in de dreef.
Wie maakt nu gebruik van deze woning ?
Het wijkhuis van Nekkerspoel, Ontmoetingscentrum Papenhof, Buurtsport en de VZW J@M
(Jeugdwerk Mechelen).
We volgen verder de dreef en gaan naar rechts in de Nijverheidsstraat, dan tweede afslag links in de
Vooruitgangstraat.

Op het einde nog eens rechts in de Paardenkerkhofstraat.
We volgen deze lange straat tot bijna aan de Grote Nieuwedijk maar slaan net ervoor linksaf in de
Kalverenstraat.
Op het einde steken we -op het zebrapad !- de Nekkerspoel over en gaan rechtdoor in de
Borchtsstraat.
De naam zegt het al, we komen uit bij de poort naar de Borght van Nekkerspoel, ons kasteel nr 4.
Het kasteel kunnen we niet zien liggen want het ligt in een heel groot park ; links zien we wel de oude
boerderij.
We slaan rechtsaf in de Lakenmakersstraat en staan plotseling bij de Dijle.
Je kan hier een stukje linksaf langs de dijk tot je op het einde van het park -bij een betonnen
elektriciteitspaal- een zicht hebt op het kasteel met slotgracht.
Denk je dat het kasteel bewoond is ?
Nee, het is een beetje in verval en staat leeg.
Dan dezelfde weg terug en zo langs het spoor tot op Nekkerspoel. Opnieuw voorzichtig oversteken.
We gaan de tunnel onder de spoorweg door en staan bij het station Nekkerspoel.
Hier rechtsaf naar de Frans Halsvest langsheen de Dijle en dan eerste straat rechts, de
Bakelaarstraat.
Halverwege in de straat ligt op de linkerkant kasteel nr 5 .
Je kan de naam van het kasteeltje twee maal aflezen, zie je het ?
Torenhof.
Op het einde van de Bakelaarstraat linksaf in de Jan Bolstraat en eerste straat rechts de SintGommarusstraat.
Op de hoek staat de Villa Henriette, kasteel nr 6 en meteen het laatste kasteel op onze tocht.
Ooit was er een fabriek in gevestigd. Zie je links van het hek het roestige reclamebord aan de muur
hangen ?
Kan je lezen wat hier werd gemaakt ? En door wie ?
Carlo Era – houtbewerkingsmachines.
We volgen de Sint-Gommarustraat tot op het einde en zo staan we terug in de Caputsteenstraat bij
ons beginpunt, het Caputsteen.
Verkorting van kasteel nr 2 (De Kluis) naar kasteel nr 4 (De Borght) : zie de blauwe stippellijn op het
plannetje
Veel wandel- en zoekplezier !
Buurtcomité Caputsteen

