
STEENHUFFEL
wandelen op het platteland langs Leirekensroute en de Molenbeek

Routegegevens

lengte:     8,950 km

Parcours: kleine wegels, wandelpad en autoluw

Troeven: * Leirekensroute

* Brouwerij Palm 

* prachtig platteland in al zijn glorie

* wandelen naast de Grote Molenbeek 

Start: Sint-Genovevastraat 22 (achter de kerk) 

Parking: voldoende parking op het kerkplein

gratis parkeren!

Signalisatie:  * via smartphone met QR-code 

* routebeschrijving op deze fiche

* tot 24 maart: pijlen LG

Routebeschrijving
Vertrek achteraan de Sint-Genovevakerk en stap richting de apotheek. Wandel naar rechts op de Sint-Niklaasstraat tot aan huisnummer 29 en sla
hier linksaf. Stap voorbij de zaal van Foreverband en volg de Schommelweg tot de eerste kruising. Hier sla je rechtsaf en blijf je het pad naast de
aangelegde dijk aan de Grote Molenbeek volgen tot op de eerstvolgende kruising. Ga naar rechts en volg het veldbaantje tot op het einde. Steek
de straat over en wandel rechtdoor in de Ebbing. Ter hoogte van huisnummer 7 ga je naar rechts, wandel door deze kleine weg tot je een
speeltuin ziet. Wandel door de speeltuin tot je weer op de straat bent. Sla nu linksaf. Neem rechts naast huisnummer 46 opnieuw een kleine
weg. Wandel rechtdoor over het brugje tot aan Steenhuffeldorp. Steek de straat over en wandel opnieuw doorheen een kleine weg. Op het
einde sla je linksaf de J.Van Doorslaerstaat in. Op het kruispunt sla je rechtsaf naar Processiebaan. Op de T-splitsing aan Leireken sla je linksaf.
Een beetje verder op het kruispunt met de Smisstraat moet je rechtsaf slaan. Wandel even verder tot net voorbij de boerderij, nabij een
prachtige oude eik neem je het kleine wegje links. Wandel verder tot je weer op een asfaltweg komt, sla hier af naar links. Op de eerstvolgende
splitsing sla je rechtsaf op de fietsroute ‘Leireken’. Op de volgende kruising neem je rechts (Haan), vervolgens neem je de eerste straat links en
dan opnieuw de eerste rechts. Wandel verder op deze verkavelingsbaan tot je rechts kan afslaan aan wandelknooppunt 321. Volg deze weg tot
op de kruising, sla rechtsaf en dan onmiddellijk links. En beetje verder neem je de eerste rechts. Blijf de Walrotstraat volgen tot Meir, hier ga je
naar links, nadien neem je opnieuw de eerste rechts. Blijf volgen tot aan Smisstraat. Neem rechts en voorbij Versalof sla je opnieuw links in. Volg
de Eshaegestraat tot aan de splitsing. Ga hier naar rechts en volg alweer een verkavelingsweg tot op het einde. Sla aan het hopveld naar links.
Volg Leirekensroute tot aan het oude treinstation. Sla rechtsaf naar Brouwerijstraat. Op het einde van deze straat zie je de kerk en ben je nabij
het vertrekpunt.

Beter             wandeling

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 wil, gelieve dit expliciet te vermelden. 

Samen met jou, als wandelaar, gebruiken landbouwers ook de
plattelandswegen. Ze zijn aan het werk en passeren met
tractoren en machines om hun teelten te bewerken en te
verzorgen. We vragen om een wederzijds respect en tijdig aan
de kant te gaan om hen te laten passeren. Een vriendelijk
gebaar erbij betekent veel voor de andere bestuurder en maakt
een wereld van verschil. Geniet van je wandeling!

Start

Met dank aan 

Landelijke Gilde STEENHUFFEL 

mailto:team.abl@landelijkegilden.be
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Wandelen op het platteland langs Leirekensroute en de Molenbeek

Beter             wandeling

Enkele hoogtepunten

1. Leirekensroute
Dit fiets- en wandelpad van ongeveer 20km is gelegen op een oude
spoorwegbedding tussen Aalst en Londerzeel. Het doorkruist
Steenhuffel met een prachtig zicht op het platteland van weiden,
velden en boerderijen.

2. Hopveld Palm Belgian Craft Brewers
Dit hopveld is 35 are groot en telt ongeveer een 800-tal hopplanten van
de Hallertau-Mittelfrüh soort. Palm koos er voor om een hopveld te
realiseren in het kader van hun innovatieprojecten, om bij te dragen
tot het toeristisch aspect van de hopstreek en als wedererkenning van
de hop. Ieder jaar tijdens de laatste zondag van augustus organiseert
de brouwerij een publieke hoppluk met bijhorende (hop)feesten.

3. Oud treinstation Leireken
Het voormalige stationsgebouw van Steenhuffel kreeg eveneens de
naam ‘Leireken’. Vandaag de dag wordt het druk bezocht door
dagtoeristen want hier starten talrijke fiets- en wandelroutes. Het
gebouw zelf werd gerestaureerd en huisvest een leuke bistro. Om het
visueel helemaal af te maken werd een oud treintoestel voor de deur
geplaatst

4. Brouwerij Palm Belgian Craft Brewers
Deze gekende brouwerij met het Brabants trekpaard als logo kan je
terugvinden in het centrum van Steenhuffel. Het amberkleurige bier
heeft zowel nationaal als internationaal naam en faam gemaakt. Sinds
2016 heeft de Nederlands brouwersfamilie Swinkels (Bavaria) Palm
Belgian Craft Brewers verworven.

5. Sint-Genovevakerk en ‘t putteke
De parochie Steenhuffel heeft als patroonheilige Sint-Genoveva van 
Parijs. De kerk draagt dan ook haar naam. Deze kerk wordt gekenmerkt 
door haar 2 wereldberoemde glasramen die bij de oudste van Europa 
worden gerekend. Dit is werelderfgoed.
Het ‘putteke’ dat zich bij de ingang van de kerk bevindt is geen bron 
maar een gegraven waterput. Dit ‘putteke’ herinnert aan de bron van 
Nanterre ter ere van Sint-Genoveva. Ieder jaar gaat een mooie replica 
van het ‘putteke’ mee in de Genovevaprocessie die traditioneel uitgaat 
op Pinksteren.

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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https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten
https://www.facebook.com/Beter-Buitenwandelingen-100252781933964

