Het hedendaagse Buggenhoutbos is een
overblijfsel van een uitgestrekt boscomplex
van duizenden hectaren groot. Het was
zelfs een deel van het vroegere Kolenwoud, dat het centrum van België bedekte.
In het meer dan 200 hectare groot gemengd loofbos is er een grote variatie in
bomen en struiken, zelfs plekken met
struikheide. Verder is er in het bos en grote
verscheidenheid aan flora en fauna, mede
dank zij veel dood hout wat goed is voor
de biodiversiteit. Met wat geluk hoor of zie
je een bosuil, buizerd, sperwer, wielewaal,
zwarte specht… Voor de kleinsten is er een
ruime speelzone (Konijnenberg).

C Bouwbeek
Deze onbevaarbare waterloop vormt
de natuurlijke grens tussen Buggenhout (Oost-Vlaanderen) en Steenhuffel
(Vlaams-Brabant).

A Buggenhoutbos

B Eshagestraat
De naam ‘Es(ch)hage’ (essenhaag als
windscherm) komt al voor in documenten uit 1396. Dit gebied was verbonden aan de Stichting Vanden
Cloete, een voorname familie die in
de Plas woonde tegenover het begin
van de Eshagestraat. Tot het midden
van de 17de eeuw stond daar een grote omwalde hoeve die door priester
Egidius Vanden Cloete in 1368 aan de
kerk werd geschonken voor de vrome
Stichting ter ere van Sint-Gillis en Sint
-Niklaas.

We stappen richting Buggenhoutbos. De tocht gaat gedeeltelijk over Leirekensroute en langs
kronkelende asfaltbaantjes van de ene wijk van Steenhuffel naar een volgende. Zo komen we
door Haan, Boskant, Walrot, Meir, Smisstraat …
Er is een grote variatie in hoogten en laagten, in vergezichten en de beslotenheid van het bos.
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www.leireken.be voor al je wandel- en fietsroutes

Praktisch:
Afstand: 13,1 km
Start: Leireken Brouwerijstraat 29, 1840 Steenhuffel
Bewegwijzering: via wandelknooppunten
Gps: N500 59’ 55” E0040 16’ 11”
Surf naar www.leireken.be voor al
onze wandel- en fietsroutes

Download de app “Wandelknooppunt” en
scan de code hiernaast 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 QRcode kan scannen. De route wordt dan gedownload op je smartphone.

Verantwoordelijke uitgever: Roger Van Aken - p/a Brouwerijstraat 29 - 1840 Steenhuffel

