Kravaalbos wandelroute
Afstand: 7,9 km
Start en aankomst: Café Bij Stinne, Putstraat 116, 9310 Meldert
Knooppunten (Wandelnetwerk Brabantse Kouters): 47 – 99 – 40 – 51 – 50 – 49 – 71 – 70 – 76 – 48 – 24 – 25 - 47
StapAf tips:
· Het Kravaalbos maakte ooit deel uit van het immense Kolenwoud, waartoe ook onder meer het Zoniënwoud, het Hallerbos en het Buggenhoutbos behoorden. Ooit strekte het zich uit van Brabant tot Picardië en bedekte het een flink deel van Midden- België. Vandaag is het een
ecologisch waardevol bos, waar in het voorjaar de boshyacinten voor een kleurrijk schouwspel zorgen.
· De grote, gesloten hoeve Hof te Putte (knooppunt 47) hoorde vroeger bij de Abdij van Affligem en was in de 16de en 17de eeuw een belangrijke schakel voor de ontginning van kalkzandsteen in de regio. Ze bevond zich middenin de vroegere steengroeven, vandaar ook de naam
Putstraat.
· Voorbij knooppunt 99, aan de linkerkant van het wandelpad, passeer je een hopveld van enkele hectare groot. De hop groeit hier in haagvorm en is bedoeld voor de oogst van hopscheuten of keesten, een culinaire delicatesse. Het glooiende landschap rond Aalst en Asse stond
vroeger bekend om zijn hop van uitzonderlijke kwaliteit en was zelfs lang de grootste hopschuur van Europa. Velden vol hopstaken bepaalden er het uitzicht, vooral in de Faluintjesstreek (Meldert, Baardegem, Herdersem en Moortsel) en in de buurt van de Abdij van Affligem,
waar de paters benedictijnen het bittere kruid gebruikten in hun bier.
· Langs de Zwaneveldweg draagt het landschap nog altijd de sporen van de Gentsj, zoals de vroegere zandsteenwinning wordt genoemd. In
de jaren ’60 vond men hier heel wat fossielen, waaronder haaientanden en de bijzondere nautilus lamarcki, een  inktvis uit de tijd dat de zee
nog tot hier reikte.
· Wat verderop richting Huizekensstraat kom je voorbij arbeidershuisjes met gekleurde gevels waar in de 19de eeuw de steenkappers woonden. De kalkzandsteen die ze hier uit de grond haalden, werd via de Dender tot ver buiten de regio uitgevoerd als bouwmateriaal voor tal van
kerkgebouwen, waaronder de kathedraal van Antwerpen, de Notre-Dame van Amiens en de dom van Keulen..
Horecatips:
· Bij Stinne, Putstraat 116, 9310 Meldert: Dit authentieke volkscafé met bieren van eigen streek werd als decor gebruikt in de derde Kampioenen-film. https://cafestinne.wordpress.com
· Hof Den Tuitaelaar, Putstraat 15, 9310 Meldert: Gezellige buurtherberg in de gebouwen
van de voormalige brouwerij Goossens, met streekeigen producten op de kaart en een
mooie tuin. www.hofdentuitelaar.be
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