
 
 
Een mogelijke (iets langere) variant is om bij Leireken te vertrekken van kp300 
naar kp322, vervolgens kp321 om tenslotte weer op de oorspronkelijke route aan 
te komen bij kp302.  
Dit vermijdt de drukke provinciale baan tussen kp331 en kp302. Je mist dan wel 
de passage langs Kasteel Diepensteyn. 
  
 

 
Bezienswaardigheden: 

 

                                                                        A Kasteel Diepensteyn 

 

 

          B Kasteel Drietoren 

 

                                                                           

                                                                                    C Herbodinnemolen  

  

Op een boogscheut van brouwerij PALM ligt 
het domein Diepensteyn. Ooit maakte dit 
feodaal leengoed deel uit van het militaire 
netwerk van de hertog van Brabant. Het is dus 
heel sterk verbonden met de Brabantse 
eigenheid en traditie. Eind jaren 80 was 
Diepensteyn nagenoeg verdwenen! Sinds 1989 
is het eigendom van Brouwerij PALM en begon 
snel de wederopbouw als bijdrage aan het 
historisch patrimonium van haar gemeente 
Steenhuffel.  

 

Het Kasteel Drietoren is een mooi 
gelegen landhuis op een vierkant 
grondplan. Het is al meer dan 150 
jaar in het bezit van de adellijke 
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.  

 

De Herbodinnemolen zou 
oorspronkelijk twee raderen hebben 
gehad, één op grondgebied 
Londerzeel en één in Malderen, voor 
een graanmolen en een oliemolen. In 
1780 werd de watermolen herbouwd 
met slechts één rad. 

 



Download op smartphone 

Download de app “Wandelknooppunt” en scan de code hieronder in. Ga in de 
app naar Routeplanner en duw daar rechtsboven op het menu (de drie 

streepjes). In het menu kies je voor 'Importeer route', waarna je deze QR-code 
kan scannen. De route wordt dan gedownload op je smartphone. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Verantwoordelijke uitgever: Leireken vzw, Brouwerijstraat 29, 1840 Steenhuffel 

 

 
 

Praktisch: 
 
Afstand: 8,8 km 
 
Start: Leireken Brouwerijstraat 29, 1840 Steenhuffel 
 
Gps: N 500 59’ 55”    E 0040 16’ 11” 
 
Voor al onze andere wandel- en fietstochten zie www.leireken.be  
 
 

 

 

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

https://www.wandelknooppunt.be/app
http://www.leireken.be/

