B oskant wande ling 1 1 km
 L = Links  R = Rechts RD = Rechtdoor
1.

We verlaten Leirekensstation en wandelen op de Leirekensroute richting Aalst.

2.

We nemen het eerste betonbaantje  R. Zo komen we in de Eshagestraat.
We nemen de 1e straat  L.

3.

Aan de T  R. We steken de Parrebeek over. We gaan RD en dus bergop (Heide).

4.

Aan de T  L en voor het kapelletje  R.

5.

Vervolgens nemen we het eerste betonbaantje  L en wandelen door de
velden.

6.

Aan de T  R en komen op de Bouw uit en gaan steeds RD.

7.

Wat verder aan onze linkerkant loopt de Bouwbeek die de grens vormt
tussen Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Aan de T ("Café de Grens")
R (Bouwdreef) en dan  L (Mattestraat).

8.

We nemen het 1e betonbaantje  L. Voorbij de draai naar rechts
een voetpad  L We komen zo in Buggenhoutbos.

9.

In het bos steeds elk voetpad  L nemen. We komen voorbij de "Eendenput". Wat verder komen we aan de bosuitgang. Op asfalt  L

10. Aan T  R. Aan onze linkerkant is de Boskantstraat en behoort bij Londerzeel en de
rechterkant is de Steenhuffelstraat en behoort bij Merchtem.
11. We nemen het eerste betonbaantje  L.
12. Aan de T  R en direct  L. (aarden weg met steenslag). We
passeren een kapelletje van Onze Lieve Vrouw ter Nood.
13. Aan de asfaltbaan  R, direct  L (Walrotstraat) en na 100 m
terug  R.
14. Aan T  L (Meir) en dan de 1e  R. We wandelen langs de
Parrebeek en laag gelegen bosjes en weiden.
15. Aan T  R en volgen deze baan. We komen in de Smisstraat en passeren
over de Gijselberg waar we weeral mooie vergezichten hebben.
16. Aan huis nr. 131 het straatje  L. In de draai nemen we het smalle voetwegje RD en komen
terug op de Leirekensroute. Als we hier L houden, komen we terug in het oude station van
Leireken.

Heide (tussen Heide en Bouw)
De echte Steenhuffelse heide begon pas aan het Kapelletje en is een klein gebied dat doorloopt in
Malderen (Molenheide, Boeksheide). Ze werd pas in 18e eeuw ontgonnen; dat merk je aan de rechte
straten rechtover het kapelletje en aan de rechterkant ervan.
De Heuvel
Dit is tot in de 17e eeuw een bebost gebied geweest, aansluitend bij Buggenhoutbos. Het is een
conische heuvel die 23 meter boven het zeeniveau ligt.
Meir
Heeft hier de betekenis van een laag en nat gebied dat tijdelijk onder water staat. Deze laagte merk je
zeer duidelijk tussen Meir en Walrot (hier is de weide onlangs met een halve meter opgehoogd) langs
de Parrebeek. Het is een zeer oud overstromingsgebied.
Vrankrijk ( gelegen tussen Bouw en Boskantstraat)
'Vrank' moet hier in de betekenis van 'vrij' gelezen worden en dit in tegenstelling tot 'leengoed'. Hier
lag vroeger het Mulneremholt, een deel van Buggenhoutbos. 'Mulneremholt' is het oudste toponiem
van Steenhuffel. Het betekent 'huis van de molenaar in het bos' (document uit 1112).
Walrot
De letterlijke betekenis van Walrot (Waelroth) zou zijn "bronnengebied in een gerooid bos". Maar
wanneer we uitgaan van het plaatselijk dialect zou het ook "Molenaarsbos" kunnen zijn
(Walrot/Woilleraat/Moiller+aat/ Molenaar+hout). In dit geval zou het een variant zijn van
'Mulneremholt' (zie ‘Vrankrijk’). Volgens de bekende geschiedschrijver Wouters (rond 1925) kan hier
een treffen tussen de Gallo-Romeinen en Franken plaatsgevonden hebben. Dit zou samen met het
woord Kouter één van de oudste toponiemen van Steenhuffel zijn.

We trekken naar de kant van Buggenhoutbos. Er is ook een uitbreiding voorzien voor wandelaars
die ook het bos willen verkennen. De tocht gaat meestal langs kronkelende asfaltbaantjes van de
ene wijk van Steenhuffel naar een volgende. Oude wijken die we passeren: Heide, Bouw, Boskant,
Walrot, Meir en Smisstraat met 't Hoekske. Er is een grote variatie in hoogten en laagten, in
vergezichten en de beslotenheid van het bos.

Boskant
Deze naam spreekt voor zichzelf. In feite is "den Boskant" één van de oude wijken van Steenhuffel. De
straat met twee namen vormt de grens tussen de gemeenten Londerzeel (Boskant) en Merchtem
(Steenhuffelstraat)
Bouwbeek
Ze vormt de grens tussen Buggenhout ( Oost-Vlaanderen) en Steenhuffel (Vlaams-Brabant). Van de
vroegere camping Bouw rest nog een klein gedeelte. Het was een vakantiestek voor heel wat
Brusselaars.
Buggenhoutbos
Dit staatsbos (ongeveer 151 ha groot) is vrij voor het publiek toegankelijk op de aangegeven paden.
Het is het restant van een eeuwenoud woud. Verschillen in bodemsoort weerspiegelen zich ook in de
begroeiing. Zo is er een grote verscheidenheid in flora en fauna. Het bos is een aparte wandeling meer
dan waard. Tussen het bestaande bos en Peizegem werden grote stukken bos opnieuw aangeplant.
Eshagestraat
De naam "Es(ch)hage (essen haag als windscherm) wordt al in documenten uit 1396 terug gevonden
voor dit gebied dat verbonden was aan de Stichting Van den Cloete, naam van een voorname familie
die woonde in de Plas tegenover het begin van de Eshagestraat. Daar stond tot het midden van de
17de eeuw een grote omwalde hoeve die door priester Van den Cloete in 1368 geschonken werd aan
de kerk voor de vrome Stichting ter ere van Sint Gillis en Sint Niklaas.
Gijselberg
De oudste schrijfwijze van deze plaats is "Ghiselberch" (1396). Deze naam is niet verwant aan geselen
maar wel aan de voornaam Ghijselbrecht. Deze bodemverhevenheid Iigt 17 m boven het zeeniveau en
dus 10 m lager dan het hoogste punt van Steenhuffel in de kouter. Hij scheidt de valleien van de
Quadbeek en de Parrebeek op de Meir. Hier staan nu de lokalen van Chiro Klaas.
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