
ROUTEBESCHRIJVING 

Start wandeling 



SCHOOLDRIESWANDELING 
 
Vertrek: Schooldries (plein achter de kerk van 
Brecht). 
Kleur pijlen : zwart 
Afstand : 2 km 
 
De Schooldries kreeg haar naam doordat er reeds 
in 1601 een school werd gebouwd op een drassig 
weiland achter de kerk. De Sint-Michielskerk is een 
laatgotische kerk die haar huidige vorm kreeg in 
1486. 
We volgen de Nollekensweg naar links. Aan de eer-
ste bocht blijven we de Nollekensweg naar links vol-
gen om 50 meter verder deze straat naar rechts te 
volgen. Voor ons zien we de woonwijk Kerkhoven 
akker. Dit was de eerste sociale woonwijk in onze gemeente. Ze dateert 
van 1966. We draaien echter de eerste straat naar links. We zijn nu in de 
Oude Veldstraat. 
Op het einde van de straat naar links. Dit is nog steeds de Oude Veld-
straat. Deze straat was de vroegere verbindingsweg tussen Brecht en 
Loenhout. Op het einde van de straat komen we op het verkeersplateau 
van de Veldstraat, die de huidige verbindingsweg is tussen Brecht en 
Loenhout. Deze straat steken we hier over en volgen deze naar links. 
Even verder draaien we rechtsaf in de Wemersweg. 
 
We nemen de eerste straat links en komen nu aan de Borghthoe-
vestraat.Deze wijk dateert van 1986. We steken over en vervolgen onze 
weg rechtdoor. We zijn nu in het Frans Oomspad. Frans was de erevoor-
zitter van de Geschied- en Oudheidkundige Kring en schrijver van ver-
schillende historische werken. Op het einde komen we aan de J. de Cos-
terstraat. We vervolgen het Frans Oomspad naar links, via het bruggetje 
over de beek. Deze waterloop is het Waterstraatje. Het water van de beek 
vloeit in noordelijke richting en komt uiteindelijk in Nederland in de Maas.  
Links ontwaren we weldra de gebouwen van het Sint-Mariarustoord. Dit 
rustoord was oorspronkelijk een ziekenhuis. De naam Gasthuisstraat ver-
wijst naar dit verleden. Op het einde van dit pad komen we aan de parking 
van het O.C.M.W. Aan de overkant zien we het voormalige kloosterge-
bouw. Dit werd in 1901 gebouwd. Nu biedt het onderdak aan de werkwin-
kel en de kunstacademie van Brecht. 
 
 

We volgen het voetpad van de Gasthuisstraat 
naar rechts en komen aan het kruispunt. Aan de 
lichten steken we de Bethovenstraat over en vol-
gen deze straat aan de overkant naar rechts. 
We nemen de eerste straat naar links. Dit is de 
Kleine Kasteeltjesweg. We komen aan het rust-
huis, waar in 1998 de eerste bewoners hun in-
trek namen. Voorbij het rusthuis vevolgen we 
onze weg naar links en nemen wat verder de 
eerste straat naar links. Dit is de Meestersweg. 
Op het einde van deze straat draaien we rechts-
af in de Molenakkerlaan en vervolgen deze 
straat even verderop naar links. 
 
We komen nu aan de Gasthuisstraat en volgen 
deze naar rechts. Even verder steken we de 

straat over en draaien linksaf. We slaan rechtsaf in de Molenstraat. Wel-
dra komen we naast de Stenen Molen van Brecht. Deze is een zeldzame 
binnenkruier. De molen dateert uit 1842 en kan op zondagmiddag gratis 
bezichtigd worden. Hij is dan steeds in werking. 
Op het einde van de straat ligt op de rechterkant de “Statie van Brecht”. 
Het gebouw deed in de twintigste eeuw enkele decenia dienst als station 
voor een lange afstandstram. We steken de Venusstraat over en volgen 
deze naar rechts. We blijven het voetpad volgen tot we aan de linkerkant 
de parking van het gemeentehuis zien. Hier draaien we het paadje naar 
links en onmiddellijk terug naar links. We komen nu aan het gemeentehuis 
dat we aan de parkzijde voorbij wandelen. Het voormalige “Kasteel van 
Brecht” werd in  1848 door notaris Keysers gebouwd. Het werd meer-
maals verbouwd en is sinds 1981 in gebruik als gemeentehuis. Net voorbij 
het gemeentehuis draaien we rechtsaf  en net voor het gazon  naar links. 
Voor ons ligt de remise of het koetshuis. Het koetshuis is in dezelfde art 
nouveaustijl gebouwd als de statie. Nu biedt dit gebouw onderdak aan en-
kele gemeentelijke diensten en de muziekacademie van Brecht.  
 
Op het einde van het pad slaan we rechtsaf. We vervolgen onze weg 
doorheen het park van Brecht. Dit werd in Engelse landschapsstijl aange-
legd. Typerend zijn het reliëf, de vijver en een grot. Even verder passeren 
we de oranjerie en verlaten het park door de poort. Nog rechtdoor in de 
Lange Pad en aan de splitsing linksaf tot aan de Gemeenteplaats. De 
driehoekige vorm van het plein doet een Frankische oorsprong vermoe-
den. We steken het plein rechtdoor over en draaien linksaf. In de Lessius-
straat  rechtsaf. We steken aan het voetpad de Lessiusstraat over naar de 
Nollekensweg. We komen zo terug aan het beginpunt. 


