M ole nbee kwande ling 1 0 km
 L = Links  R = Rechts RD = Rechtdoor
1.

We verlaten Leirekensstation en wandelen op de Leirekensroute  R. We passeren kasteel
Diepensteyn en de Molenbeek.

2.

Na 700 m komen we aan een T-kruising (Watermolenstraat). Hier  L.

3.

We passeren de brug over de Molenbeek en direct na de Diepensteynwatermolen  R een
aarden weg op.

4.

We passeren nogmaals de Molenbeek en verder een begroeide, oude bedding van Leireken.
Aan het eind van deze weg  L, een asfaltweg op.

5.

Rechts zien we kasteel Drietoren. 100 m na de kasteelingang  L de Moorhoek in.

6.

We steken  R de spoorbaan over bij de 1 overgang en gaan direct  L parallel met de
spoorbaan.

7.

We passeren de Moorhoekbeek. Vlak voor een brugje over de Molenbeek, bij de ingang van
een oude boerderij, (Deloef of Hellehoef)  R een aarden weg op.

8.

Vlak na een grote bocht  R niet het hoofdpad verder volgen maar direct  L een aarden weg
volgen.

9.

Aan het eind van deze weg, aan de T-kruising,  L het fietspad naast de asfaltweg op. Dit is de
Malderse steenweg.

e

e

10. We slaan bij de 1 verharde weg  L af (Herbodin)
11. We passeren de Herbodinnemolen en laten die links liggen. We wandelen vlak langs de
Molenbeek.
12. Waar er een fietspad begint richting Londerzeel (knooppunt 24) gaan wij RD.
13. We naderen de spoorbaan en er onderdoor.
14. We houden links aan en slaan de Beekstraat in. We volgen deze straat en in een bocht naar
rechts. Het aarden pad links laten liggen.
15. Aan het eind een T-kruising, die we voorzichtig oversteken en dan direct  R, ‘ Eshagestraat’ in.
Aan het kruispunt  L en na 100 m weer  L. (We steken de Parrebeek over)
16. Aan de T-kruising  R. Dit is nog steeds de Eshagestraat.
17. We komen aan Leirekensroute waar we  L gaan tot we weer terug zijn in Leireken.

Herbodinnemolen
Londerzeel telde vier watermolens en de Herbodinnemolen op Herbodin in Malderen is er één van. De
molen zou twee raderen hebben gehad, één op grondgebied Londerzeel en één in Malderen, een
graanmolen en een oliemolen. In 1780 werd de watermolen herbouwd met slechts één rad. Andere
watermolens zijn de Diepensteynmolen, de Koevoetmolen en de Marselaermolen. In Malderen staat
ook de Heidemolen, één van de oudste staakmolens van Vlaanderen.
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.
Hopveld : Het eigen PALM-hopveld
Aalst was tot eind jaren 1800 niets minder dan dé hoppeschuur van de wereld. Ook in SteenhuffeI
stond een hopveld tot ongeveer 1960. In Aalst en omstreken werkte in die gouden jaren meer dan
95% van de bevolking in de hoppeteelt. De bel per bel geplukte variëteit 'Groen Bel' werd op de
wereldtentoonstelling in Parijs uitgeroepen tot de beste ter wereld. Het aantal hopboeren in de streek
is vandaag op één hand te tellen. Her en der worden, met gezamenlijke subsidie van de gemeenten,
gewesten en Europa, opnieuw enkele velden aangelegd. Doel is de bevolking te herinneren aan de
rijke geschiedenis van deze uiterst fraaie cultuur; met deze hop wordt echter niet gebrouwen.
Het PALM hopveld is 35 are groot en telt een 800-tal hopplanten van de Hallertau Mittelfrüh variëteit.

Deze wandeling staat helemaal in het teken van de Molenbeek. Je passeert heel wat
cultuurhistorisch erfgoed zoals de kastelen Diepensteyn en Drietoren en de Herbodinnemolen.
Het gebied is zeer waterrijk en herbergt een zeer gevarieerde flora en fauna.

Molenbeek
De Molenbeek ontspringt bij Zellik op een hoogte van 70 meter. In Merchtem komt ze in de vlakte van
Laag-België. Voorbij Puurs (Amer) mondt de Kleine Molenbeek erin uit en wordt ze de Vliet genoemd.
Deze mondt bij de sluis van Wintam in de Rupel uit.
Zoals we in de inleiding vertelden stroomt deze beek regelmatig over. Daarom werd er een betonnen
dijk geplaatst langs de Robbroekstraat om het water langer op te houden. Eind 2011 is de dijk langs de
Molenbeek tussen de Robbroekstraat en de Lakenman klaar. Ernaast ligt een prachtige wandelweg
waar we ook zicht hebben op de vele meanders van de Molenbeek.
De Molenbeek heeft heel wat zijbeken in Steenhuffel. We passeren tijdens onze wandelingen: de
Robbeek, de Lindebeek, De Vuilbeek, de Quadbeek en de Parrebeek.
Kasteel Diepensteyn
Dit kasteel was ooit de zetel van een middeleeuwse heerlijkheid.
Na de Franse Revolutie werd het 'Hof Diepensteyn' niet meer bewoond en raakte het in verval.
Sinds 1989 is het eigendom van Brouwerij Palm en volledig heropgebouwd.
Op de imposante binnenplaats bevindt zich het koetshuis en de stoeterij met Belgische trekpaarden.
Kasteel Drietoren
Het Kasteel Drietoren in de Drietorenstraat is een mooi gelegen landhuis op een vierkant grondplan,
eigendom van de familie de Spoelbergh. Het kasteel werd gebouwd in 1786, zo getuigt de gevelsteen
aan de toegangszijde van het kasteel. De drie andere gevels palen aan een slotgracht die - net als de
vijvers op het domein - het water van de Molenbeek bevatten.
Het domein telt verder nog een koetshuis (vlakbij de hoofdingang), een hoeve, een ijskelder, een
tuinhuis en een kapel. De kapel zie je rechts aan de rand staan. Als je verder wandelt langs het
domein, zie je een bruggetje waar de Drietorenstraat overgaat in de Kasteelstraat. Hier schemert
de
rechts tussen bomen de schuif met waterval van de oude watermolen. In de 17 eeuw was dit één
van de vier watermolens die Londerzeel rijk was. Kasteel Drietoren is omringd door een park met een
uitzonderlijke flora (privé).
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