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http://www.vilvoorde.be/asp/PDF-Files/Natuur_De%20trage%20wegen%20van%20Houtem.pdf en
http://www.routeyou.com/route/view/35326/wandelroute-trage-wegen-van-houtem.nl

Route
1. De wandeling vertrekt aan het kerkje van Sint-Antonius-abt .
<<Deze eenbeukige classicistische kerk met ingebouwde westertoren is in 1775 opgetrokken
uit zandsteen. Rechts van de kerk zien we de pastorie die in 1914 afbrandde tijdens de slag
van Houtem en terug werd opgebouwd in 1921. Links van de kerk ligt het Monnikenhof. Deze
hoeve werd opgericht door de paters van de abdij van Ter Kameren in 1744. Ze omvat een
poortgebouw, een boerenhuis, een karrenhuis en een alleenstaand bakhuis.>>
2. Laat het kerkje achter je en steek de Haesendonckstraat over. Ga naar rechts langs

het pleintje. Bijna op het einde van het plein, juist voor de oude hoeve, neem je een
veldweg aan je linkerkant.
<<De U-vormige Steenhoeve dateert uit de tweede helft van de 18de eeuw en hoorde vroeger
bij het Steen of Rubenskasteel van Elewijt.>>

3. We volgen de Steenmolenvoetweg die verderop het bos inloopt. In het bos sla je
rechtsaf en je volgt de Houtemveldvoetweg. We steken een eerste keer de
Kautesteenbeek over.
4. We vervolgen onze weg tot aan de Haesendonckstraat die we oversteken en heel even
volgen naar rechts. We nemen dan links de Grensstraat. We volgen de Grensstraat tot
juist voor de scherpe bocht ter hoogte van de autostrade E19.
5. Dan slaan we rechtsaf de Driestenbosstraat in. Deze kronkelt tussen enkele woningen
en brengt ons bij het jonge Kom op tegen Kankerbos.
6. We lopen verder over de Houtemboskerkweg en steken voor de tweede keer de
Kautesteenbeek over. We lopen nu dwars door het open veld langs de Wijnputvoetweg
in de richting van de ‘nieuwe’ wijk.
7. Juist voor de wijk draaien we naar links en volgen de Keiputvoetweg die ons een derde
keer over de Kautesteenbeek brengt.
8. We blijven rechtdoor lopen naast het bos en volgen de weg die een bocht van 90° naar
rechts maakt.
9. We lopen parallel met de Grensstraat en volgen ook even de Grensstraat tot we
rechtsaf kunnen in de Buitingstraat. Aan het waterzuiveringsstation van de kazerne
dwarsen we een laatste keer de Kautesteenbeek.
10. Naast een mooie gerestaureerde hoeve uit 1654 draaien we rechtsaf de
Wijnputvoetweg in en lopen weer in de richting van de ‘nieuwe’ wijk. Juist voor de wijk
draaien we linksaf (((1))) en lopen door de Hondenbergvoetweg die overgaat in de
Hondenbergstraat. <<Op het einde van de Hondenbergstraat kunnen de dorstigen zich
laven in café het Voorhof.>>

11. We steken de Damstraat (((2))) over en vervolgen onze weg langs een kleine doorgang
naast de krantenwinkel. Deze Kleine Kapellenblokvoetweg leidt ons naar de
Kruipinstraat. Deze volgen we naar rechts tot we een smalle voetweg vinden op onze
linkerzijde naast huisnummer 37.
12. De Roosbrekersvoetweg brengt ons vanzelf in de Tweebundersvoetweg. Sla rechtsaf
en neem de Kleine Tweebundersvoetweg die overgaat in de Tweebundersstraat. Je
bereikt nu Schoewever en slaat rechtsaf. We komen terug in de bewoonde wereld en
slaan rechts de Kluitingstraat in.
13. Op het einde van de Kluitingstraat slaan we linksaf de Damstraat in.
14. Aan het rondpunt houd je rechts. Dit is weer de Haesendonckstraat. Naast huisnr 6
neem je rechts de Achtervoetweg. Op het einde links bereik je de Karel Trekelstraat.
15. Sla linksaf en ze brengt je terug bij de kerk van Sint- Antonius.
(((1))) daar kan de weg ingekort worden door rechts de Derdeschoofstraat te nemen en
onmiddellijk links de Negendagwand. Aan de huizen ga je links en wat verder zie je de
kerk aan de rechterkant
(((2))) hier kun je links de Damstraat nemen om vervolgens rechts de Karel Trekelstraat te
nemen tot aan de kerk

