Londerzeel
Londerzeel (fusie van Londerzeel, Malderen, Steenhuffel) ligt in het uiterste
noordwesten van de provincie Vlaams-Brabant en grenst aan de provincies
Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Londerzeel is verder centraal gelegen op de as
Brussel-Antwerpen en Mechelen-Dendermonde.
De parochie Londerzeel Sint-Jozef is het geboortedorp van Gerard Walschap,
Prins der Nederlandse Letteren en eerste ereburger van Londerzeel. Heel wat
landschappen die Walschap in zijn vele romans schetste, zijn terug te vinden in
Londerzeel Sint-Jozef.
Londerzeel telde in het verleden heel veel kippenkwekers waardoor de inwoners
al snel de bijnaam van kiekenplukkers kregen. De bronzen kiekenpoot in een nis
in de gevel van het gemeentehuis verwijst daarnaar. Londerzeel centrum is een
druk bezocht winkelcentrum. De gotische Sint-Kristoffelkerk uit de 13de eeuw
met zijn opvallend spitse toren siert de Markt.
Deelgemeente Malderen is nog bijzonder landelijk. Aspergevelden wisselen af
met andere akkergewassen en weiden. In hartje Malderen draaien de wieken
van de Heidemolen – een zeer oude staakmolen. Een groot gedeelte van
Malderen is bosgebied.
Londerzeel is met deelgemeente Steenhuffel een bierdorp bij uitstek dankzij
brouwerij Palm, gelegen tegenover de Sint-Genovevakerk. In het voormalige
treinstationnetje van Steenhuffel is al 20 jaar het fietscafé Leireken ondergebracht. Vanuit dit toeristisch trefpunt vertrekken tal van wandelingen en
fietsroutes.

Domein Diepensteyn, stoeterij

Malderen, Heidemolen

iBezienswaardighedeni
Sint-Kristoffelkerk
Deze gotische kerk werd in de 13de eeuw
opgetrokken en is toegewijd aan SintKristoffel, de patroonheilige van de reizigers.
Zijn feestdag valt op 25 juli en rond die
datum worden in Londerzeel nog altijd
voertuigen gezegend. De voertuigenwijding
kan ieder jaar op een massa belangstellenden rekenen. De spits van de Sint-Kristoffelkerk kreeg het zwaar te verduren, toen in
1990 een windhoos door Londerzeel raasde.
Heidemolen in Malderen
Molens, de kracht van water en wind.
Londerzeel telde 4 watermolens: de Herbodinnemolen, de Diepensteynmolen, de
Koevoetmolen en de Marselaermolen. In
Malderen staat de Heidemolen, één van de
oudste staakmolens van Vlaanderen.
Domein De Burcht
Londerzeel ontstond op het kruispunt van
twee belangrijke wegen. Niet onlogisch dat
hier een burcht werd gebouwd. De motte

op het domein is een kunstmatig opgeworpen versterkingsheuvel. Op het burchtdomein zie je de overblijfselen van de oudste site van Londerzeel: de oude toren, een
herenhuis en de funderingen van de woontoren met ringmuren uit de 14de eeuw.
Brouwerij Palm, domein Diepensteyn
en de stoeterij
Tijdens een bezoek aan Brouwerij Palm kan
men het productieproces volgen en proeven
van het bier waar Brabant trots op is. Na het
bezoek aan de brouwerij brengt het “Palmtreintje” u naar het domein Diepensteyn. In
de jaren ’90 kwam het domein in handen
van brouwerij Palm die het kasteel, de tuin
en de vijvers in de oorspronkelijke staat herstelde. De stoeterij op het domein Diepensteyn biedt onderdak aan een 20-tal rasechte Brabantse trekpaarden. De stoeterij is
eigendom van Palm Breweries en het trekpaard siert nog steeds het logo van de
brouwerij. Het stoere paard verloor door de
industrialisering zijn economische betekenis.

Steenhuffel, Leireken

Londerzeel, Domein De Burcht

iNatuuri
Londerzeel is een landelijke gemeente,
gekenmerkt door de lopen van de Grote en
de Kleine Molenbeek. Akkergewassen en
weiden wisselen elkaar af, en een groot
gedeelte van Malderen is bosgebied. Het
natuurgebied Marselaer behoort tot het
grote domein van Winterpoel, rondom het
intussen afgebroken Kasteel van Marselaer.
Het bos bestaat voor een deel uit het oorspronkelijke kasteelpark met kronkelende
bospaden en dreven. Aan de rand van het
natuurgebied stelde Natuurpunt een stuk

iWandelroutesi
Erkende provinciale, uit de
wandelgids ‘29 wandelingen
in de Brabantse Kouters’
Molenbeekwandelpad
Lengte: 8,5 km
Vertrekplaats: Leireken, Steenhuffel
Deze wandeling brengt je door de vallei van
de Molenbeek.
Pluimennestwandelpad
Lengte: 9 km

iFietsroutesi
Erkende provinciale
Molenbeekroute
Lengte: 31 km
Vertrekplaats: Leireken, Steenhuffel
Het vroegere spoorwegstation Leireken
vormt het beginpunt van deze tocht.
Leireken ligt in de schaduw van de Palm
brouwerij en meteen ook vlakbij het kasteel
Diepensteyn, waar de er nog de echte
Brabantse trekpaarden gefokt worden.
Verder volg je de vallei van de Grote Molenbeek en fiets je over prachtige kouters.
Natuurlijk kan je na de inspanning genieten
van een frisse Palm. Proost!
Andere fietsroutes
Ros Beiaardroute (€ 1,80)
Lengte: 50 km
Vertrekpunt: Alternatieve start aan Leireken,
Brouwerijstraat 29, Steenhuffel
Doorkruis het land van Dendermonde langs
de groene oevers van Dender en Schelde en
ontdek schilderachtige dorpjes en landelijke
gemeenten, Buggenhoutbos en de Leirekensroute.
Aspergeroute (€1,50)
Lengte: 51 km (inkorten tot 39 of 26 km)
Vertrekpunt: Aanpikken op de lus kan in
Londerzeel Sint-Jozef, Patattestraat
Toont Klein-Brabant in al zijn aspecten en
loopt langs ongerept natuurschoon van

groen ter beschikking waar jongeren vrijuit
kunnen spelen en ravotten. Het speelbos
kreeg de naam Schierbosschen en is 4 ha
groot. Je kan er buiten de paden struinen en
kinderen kunnen er naar hartelust spelen,
mits voldoende respect voor de natuur in
het bos. In het natuurgebied werd een grot
omgevormd tot winterslaapplaats voor
vleermuizen. Ook op het domein Drietoren
in Londerzeel heeft Natuurpunt een ijskelder
in beheer als winterslaapverblijf voor vleermuizen. In Londerzeel Sint-Jozef werd in

Londerzeel, Domein Drietoren
1988 het 'Boske van Neeravert' aangeplant. Bijna 20 jaar later groeide het uit tot
een natuureducatief bos dat het hele jaar
toegankelijk is.

Bewegwijzering: zeshoekige bordjes tenzij anders vermeld
Vertrekplaats: Heldenplein, Londerzeel
Deze wandeling laat je het cultuurhistorisch
patrimonium en de groene plekjes rond het
centrum ontdekken.
Soo Moeremanwandelpad
Lengte: 9 km
Vertrekplaats: Gerard Walschapplein, SintJozef
Dit pad laat je in de voetsporen treden van
schrijver Gerard Walschap.

Andere wandelroutes
4 x te voet door Steenhuffel (nietbewegwijzerd)
Vier wandelingen in één brochure (€ 1,25)
met vertrek- en eindpunt in Leireken, Brouwerijstraat 29, Steenhuffel
1) Over de Beekwandeling, 6 km
2) De Marselaermolenwandeling, 8 km
3) De Kouterwandeling, 7 km
4) De Boskantwandeling, 11 km

Bewegwijzering: zeshoekige bordjes tenzij anders vermeld
dijken, schorren, kreken, wielen en beemden maar ook langs akkergronden waar
asperges geteeld worden.
Steendonkroute (€ 1,25)
Lengte: 39 km
Vertrekpunt: Leireken, Brouwerijstraat,
Steenhuffel
Fietsroute tussen de brouwerijen Palm in
Steenhuffel en Moortgat in Breendonk.
Leirekensroute (€ 0,50)
Lengte: 18 km heen
Vertrekpunt: Leireken, Brouwerijstraat,
Steenhuffel
Fietsen over de geasfalteerde spoorwegbedding tussen voormalig spoorwegstation
Leireken in Steenhuffel en Aalst. En terug.
In het fietscafé Leireken, Brouwerijstraat 29
te Steenhuffel zijn er nog meerdere brochures met fietsroutes te verkrijgen.
Fietsknooppuntennetwerk Scheldeland
(€ 5)
Lengte: 530 kilometer
Bewegwijzering: rechthoekige groenwitte
borden met daarop een richtingspijl en het
nummer van het knooppunt waar je naartoe
rijdt.
De nieuwe routekaart garandeert een dagje
fietsen langs charmante steden en dorpen
en schitterende stukjes groen in Antwerpen,
Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

Niet-bewegwijzerde fietsroutes
Vertrekplaats: Leireken, Brouwerijstraat 29,
Steenhuffel
1) Molens van Grimbergen, 36 km (€ 1,25)
2) Naar Vlassenbroek en Sint-Amands,
41 km (€ 1,25)
3) Heemroute, 39 km (€ 1,25)
4) Bockerijdersroute, 45 km (€ 1,25)
5) Naar het Kartelobos bij Asse, 32 km
(€ 0,50)
6) De Kravaalbosroute, 38 km (€ 0,50)
7) De Vaartroute, 38 km (€ 0,50)
8) Rondelzeel, 32 km (€ 0,50)
9) De Notelaarsroute, 48 km (€ 0,50)
3-provinciënroute (Vakantiegenoegens)
(€ 2)
Lengte: 15, 30 en 51 km
Vertrek en parkeerplaats: J. Van Doorslaerstraat, Steenhuffel

iGemeentelijke contactinfoi
Dienst Informatie en communicatie
Administratief Centrum – Brusselsestraat 25
1840 Londerzeel – 052 30 36 16
info@londerzeel.be – www.londerzeel.be
Openingsuren: weekdagen van 8.00 tot
12.00 uur – maandag ook van 16.00 uur tot
19.00 uur – woensdag ook van 13.30 uur
tot 16.00 uur

