
 

Over de Beekwandeling 10  km  
 

 L  = Links    R  = Rechts    RD = Rechtdoor 
 

1. We verlaten Leireken station en wandelen  L  de Brouwerijstraat in richting kerk. Voor de 
kerk  L richting Londerzeel. Vlak voor de brug over de Molenbeek  R het pad volgen dat 
langs de Molenbeek loopt. 
 

2. We volgen dit pad langs de Molenbeek bijna 1,5 km. Aan T-kruising   L  over de Molenbeek en 
even verder ook over de Robbeek.  

 
3. De weg verder volgen tot een T-kruising met de Rossemstraat. Daar  L en vervolgens 400 m 

verder  R de Over de Beek in. 
 

4. We volgen deze weg zo’n 700 m tot de fabriek Raff Plastic waar we  L gaan.  
 

5. Na ruim 700 m  L een aarden weg in tussen twee grote hagen (Kaaskantmolenstraat 17-31) 

en vervolgen tot een mooie eik waar we  L  gaan over een klein beekje. 
 

6. Het aarden pad wordt verharde weg. We slaan daar bijna onmiddellijk  R af tot een boerderij 
met huisnr. 8. 

 
7. Hier  L een smal aarden pad nemen dwars door het veld en aan het eind  L een verharde 

weg op. 
 

8. Aan een T-kruising  R, via een bocht  L volgen tot een drukke weg (Lakeman). 
 

9. Sla af  L, blijf op het fietspad en volgen en na 100 m bij huisnr. 80  L. 
 

10. Na 1300 m komen we aan bij een T-kruising (hier waren we al eerder) en slaan  R. 
 

11. We laten de Rossemstraat links liggen en volgen verder Over de Beek tot een blauw kapelletje 
waar we  L het Schommelweggetje inslaan, een verhard smal pad door de velden. 

 
12. Over de Molenbeek RD richting kerk. 

 
13. We komen aan in de Sint-Niklaasstraat , nemen  L af en dan  R na huisnr. 37. 

 
14.  R door een smal straatje met een kapelletje, passeer de kerkingang en dan RD de 

Brouwerijstraat in die ons weer terugbrengt naar Leireken. 
 

 
  



 
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 Lindenbeek, De Vuilbeek, de Quadbeek en de Parrebeek. 

 
 
Kaaskantmolen 

In oude kronieken wordt deze plaats "Drie Linden" genoemd. Deze bomen markeerden de plek waar 3 

gemeenten samenkwamen (Londerzeel, Wolvertem en Steenhuffel). Op de plaats van het huidige 

plastiekverwerkend bedrijf lag vroeger de KAASKANTMOLEN, een windmolen. Kaaskant betekent 'een 

boterham met kaas'. De Kaaskantmolenstraat ligt op de waterscheidingskam tussen  twee 

beekvalleien ( Grote en Kleine Molenbeek) 25 m boven zee. 

Schommelweg 

Aan het begin ervan op Over de Beek staat het kapelletje O.L.V. van Lourdes. Het is van recente datum 

(1939). 

Dit verharde wegeltje was aanvankelijk een kerkpad dat het gehucht "Over de Beek" met het dorp 

verbond. Het is bijna een kilometer lang. Het gebied tussen  de Schommelweg en  Lakeman  heette 

vroeger de Laekenmansplas. Deze naam zou teruggaan naar de familie "Van Laken" die hier rond 1453 

woonde. 
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Campagne (in Brouwerijstraat) 

Rond 1900 was dit een sierlijk landgoed en van 1916 tot 1991 was het de hoofdzetel van de NV 

Sarens.  De Concertband Steenhuffel heeft er zijn thuishaven in een nieuwgebouwde zaal. 

 
Brouwerij Palm 

Op de voorgevel van BROUWERIJ PALM lezen we 1747 als stichtingsjaar. Toen bestond er op die plaats 

een afspanning met stokerij en brouwerij met de naam "den Hoorn" (later in 1974 door Palm 

vervangen). Waarschijnlijk is de naam ontleend aan de heer Cornet, in 1686 de eigenaar van een 

herberg  met brouwerij en tevens de halteplaats van de postkoets tussen Asse en Mechelen. "Hoorn" 

is Nederlands voor "Cornet" maar verwijst ook naar het symbool van de posterijen. Nu is NV-Palm 

marktleider op het gebied van de hoge gistingsbieren en één der grootste onafhankelijke brouwerijen 

van het land.  
In 2008 werden PALM en DOBBEL PALM erkend als Traditioneel Vlaams Streekproduct. PALM Royale 

werd in 2003, naar aanleiding van de 90
ste

 verjaardag van stichter Alfred Van Roy, boven de doopvont 

gehouden. Als pils heeft men Bockpils en Estaminet. 

Naast de Palmbieren worden in Steenhuffel ook de andere hoge gistingsbieren bieren van de groep 

gebrouwen: BRUGGE Tripel en de abdijbieren van STEENBRUGGE ( Wit/Blanche – Dubbel bruin – 

Blond & Tripel ). 

 
Sint-Genovevakerk 

De oudste vermelding van een kerk in Steenhuffel dateert uit 1235. De patrones is de H. Genoveva 

van Parijs (422-512). De 30 meter hoge toren heeft een Romaanse onderbouw uit de 13e eeuw. Een 

klein venster met rondboog achteraan is hiervan getuige. De bovenbouw is uit de 15e eeuw evenals 

het gotische koor in Brabantse witte zandsteen. Het huidige driebeukige classicistische kerkschip 

dateert van 1826 en werd in 1909-1913 uitgebreid met een extra torentje, doopkapel, 2 zij-ingangen, 

doksaal en een Neoromaanse voorgevel. Bij herstellingswerken in 1992 kwam de slechte staat van het 

nieuwste gedeelte aan het licht. In 1994 werd het afgebroken en kreeg het kerkschip zijn afmetingen 

van voor 1909 terug. Het geheel werd met een nieuwe voorgevel afgesloten.    Binnenin de kerk zijn 

de voornaamste bezienswaardigheden de twee glasramen in het koor. Waardevol is ook het schilderij 

van Gaspard De Crayer (1584-1669) dat het barokke hoofdaltaar uit 1784 siert. 

Deze wandeling gaat langs heel wat oude veldwegjes dwars door de vallei van de Molenbeek naar de 

hoogte waarop vroeger de Kaaskantmolen stond op de grens van SteenhuffeL Londerzeel en Imde. 

Tijdens de winter maar ook bij regenweer in de zomer kunnen sommige paadjes flink modderig zijn. 

Voor deze wandeling heb je dan ook aangepast schoeisel nodig en ze is minder geschikt voor 

kinderwagens. 


