
HOUTEKIETROUTE 
 

De editie 2015 van de Houtekietroute vertrekt 

en eindigt in Leireken. Afstand: 29 vlakke km 

door Londerzeel, Sint-Jozef, Malderen en 

Steenhuffel. Meestal langs rustige wegen en 

fietspaden, af en toe een grindweg en een 

paar veldwegen . De route is bewegwijzerd 

maar omdat de bordjes er al een 10-tal jaar 

staan toch nog een: 

 

Wegbeschrijving (01 tot 21 op kaart) 

 
1. Vertrek: Leirekensroute, richting Londerzeel. 

2.  Aan het eind →  R fietspad van Watermolenstraat 
volgen en op het einde van de Watermolenstraat L Drie-
torenstraat volgen .  
3. Dan →L  spoor oversteken en meteen weer →L Snep-
pelaar volgen  
 
4. We blijven Sneppelaar volgen tot op het einde, dan 
nog eventjes →R de Maldersesteenweg op en vervolgens 
slaan we R een kleine weg in naar de Bessembaan. 
5. We rijden nu langs de pastoriemuur  het dorp binnen 
en belanden op het Gerard Walschapplein. 

6. We draaien →L de Sint-Jozefstraat in  waar we 100 m 
verder links voorbij het Cultuurhuis G. Walschap fietsen.                             
 
7. Rechts de Jan Hammeneckerstraat infietsen . 
8. We nemen → R de Breendonkstraat en bereiken op-
nieuw de hoofdstraat van het dorp, Topmolen,  
9. die we → L volgen tot aan het standbeeld dat we links 
laten liggen.  
 
10. We fietsen langs het kronkelige Ursene  
11.Vóór de spooroverweg slaan we links af en we fietsen 
langs Kruisveld en een stukje Klein Holland de Pikstraat 
in. We slaan links af en volgen Neeravert  
12. We bereiken opnieuw de Breendonkstraat die we →R  
inslaan om vervolgens →L Stuikberg te nemen. Het weg-
je langs het voetbalveld van F.C. Sint-Jozef brengt ons 
terug in hel dorp. We steken het kruispunt over en fiet-
sen de Nieuwstraat in tot aan de Bloemstraat. We draai-
en rechts van het centrum weg en vervolgen onze weg 
tot aan het kruispunt.  
 
13 We steken het kruispunt over en blijven de Patatte-
sraat volgen tot aan de Koevoetmolenstraat die we in-

slaan. 
14.Na de Zavel bereiken we  het bosrijke Winterpoel. 
15.→ L de Waterwinningsstraat inslaan.  
 
16. In de Waterwinningsstraat rechts de installaties van 

de waterwinning. We volgen eventjes de Maldersesteen-
weg en slaan dan rechts af (Zwaantje). 
We fietsen nu  doorheen de mooiste stukjes bewaard 
gebleven natuurgebied van Londerzeel (Zwaantje, Kruis-
heide).  
We steken de Lippelostraat over en fietsen wat verder 
rechts door een eikendreef die aansluit bij Lippelobos . 
17.Langs een landbouwweg, midden door de akkers, 
bereiken we opnieuw de Lippelostraat die we  → L  een 
eindje volgen om dan → R de Broekstraat in te slaan. 
18. Langs de Groenhofdreef en een smal verbindings-
wegje komen we in de Blokstraat die we volgen tot aan 
Waterbossen die ons weer in de open ruimte brengt om 
terug in de Blokstraat te belanden  
 
19. Eventjes doen we de Kouterbaan aan tot aan Herbo-
din. In de eerste bocht van Herbodin bemerken we links 
de gebouwen van de 
Herbodinnewatermlen. 
20.  Herbodin volgen,  
onder de spoorwegbrug 
doorrijden en  de  
Beekstraat links volgen 

tot aan Plas. 
21. Plas links inslaan 
en via het fietspad vol-
gen tot aan Leireken. 
 


