
Aan het begin van de Schommelweg op Over de 

Beek staat het kapelletje van O.L.V. Lourdes. Het 

is van recente datum (1939). Dit verharde fiets- 

en wandelpad was vroeger een kerkwegel die dit 

gehucht met het dorp verbond. Het is bijna één 

km lang. Het gebied tussen de Schommelweg en 

de Lakeman heet ‘Laekenmansplas’. Deze naam 

zou teruggaan naar de familie ‘Van Laken’ die 

hier rond 1453 woonde. 

A Schommelweg  

De oudste vermelding van een kerk in Steen-

huffel dateert uit 1235. De patrones is de H. 

Genoveva van Parijs (422-512). De 30 meter 

hoge toren heeft een Romaanse onderbouw uit 

de 13de 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 drie-

beukige classicistische kerkschip dateert van 

1826 en werd in 1909-1913 uitgebreid met een 

extra torentje, doopkapel, 2 zij-ingangen, dok-

saal en een Neoromaanse voorgevel. Bij her-

stellingswerken in 1992 kwam de slechte staat 

van het nieuwste gedeelte aan het licht. In 

1994 werd het afgebroken en kreeg het kerk-

schip zijn afmetingen van voor 1909 terug. Het 

geheel werd met een nieuwe voorgevel afge-

sloten. De glasramen in het koor werden on-

langs gerestaureerd. 
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Knooppunten  

300 1,1 km 330 1,6 km 329 3,0 km 543 4,1 km 541 5,6 km 

330 6,7 km  300 

Praktisch:  
Afstand: 6,7 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 

www.leireken.be voor al je 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 QR-
code kan scannen. De route wordt dan ge-
download op je smartphone. 

Deze wandeling gaat door het dorp van Steenhuffel naar de dijken van de Molenbeek. . Tij-

dens de winter zijn de weiden soms overstroomd. We volgen een kort paadje langs de Rob-

beek (tussen kp 329 en Kouhagen) dat soms drassig is en minder geschikt voor kinderwagens. 

Mits een kleine omweg, kan je dit vermijden (zie kaart). Verder gaat het langs de Grote Dries 

in Rossem naar een hoogte waar vroeger Kaaskantmolen stond op de grens van Steenhuffel, 

Londerzeel en Imde. 
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