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In oktober 2011 heeft PALM Belgian
Craft Brewers een hopveld aangelegd
langs Leirekensroute in Steenhuffel
om zo op termijn aan de eigen hopbehoefte te voldoen. Het hopveld is
35 are groot en telt een 800-tal hopplanten van de variëteit 'Hallertau
Mittelfrüh'. Op 5 september 2012
werd de eerste oogst van het hopveld
in alle vroegte geplukt. Sindsdien vinden jaarlijks de 'hopfeesten' plaats
met een publieke hoppluk.

B Leirekensroute

A Hopveld

Deze lijn, bijgenaamd "Leireken", maakte oorspronkelijk deel uit van een geplande internationale verbinding Antwerpen - Dowaai, via
Zottegem - Ronse - Doornik. Maar de verbinding met Frankrijk werd nooit gerealiseerd en
er hebben nooit doorgaande treinen verder
dan Aalst gereden.
De huidige Leirekensroute maakt al jaren deel
uit van de officiële fietsroute van Nederland
naar Santiago de Compostela. De overheidsplannen zijn reëel om de fietsroute tevens op
te waarderen als “fietsostrade” tussen Aalst
en Mechelen.

C

Hendrik van Marselaer was de eerste gekende
eigenaar van de grond (1312), waarop in 1384
al een molen stond. Tot in 1930 bleef de molen in volle werking. De laatste eigenaar, Jozef
Jacobs-Mertens, maalde nog sporadisch tot in
1960. Nadien verdween ook bij deze molen
het molenrad. In de jaren '80 werd de Marselaermolen beschermd als monument. De
maalinrichting is nog steeds aanwezig en een
waardevolle molenaarswoning sluit op de
Marselaermolen aan.

C Marselaermolen

De omgeving van de Marselaermolen is een van de meest idyllische plekjes van Steenhuffel. We trekken door weidelandschappen omgeven door knotwilgen die elkaar afwisselen. We gebruiken heel wat veldwegen en bij nat weer zijn sommige ervan vrij modderig. Bij overstromingsgevaar in de winter is deze wandeling zelfs niet doenbaar. Voorzie
ook hier aangepast schoeisel.
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www.leireken.be voor al je wandel- en fietsroutes

Praktisch:
Afstand: 8,6 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

