Humbeek: Hoge Horik
7/2014

lengte
aard
vertrek
heenrit

7,5 km
meestal veldwegen
St-Rumolduskerk, Dorpsstraat 16 Humbeek
ring en aftrit 7 (Grimbergen) en rechts richting Grimbergen. Atijd rechtdoor tot
in Humbeek en in een lichte bocht naar links, schuin rechts/rechtdoor tot aan
de kerk. In groepsverband: parkeren aan de begraafplaats: vlak vóór de kerk
naar rechts en na 200 m de parking
GPS
Humbeek: Dorpsstraat 16 voor de kerk en Holbroek 10 voor het kerkhof
wijzers
zeshoekige borden in oranje kleur
kaart
in dit bestand
commentaar mooie vlakke wandeling met vergezichten - meestal in de zon
bronvermelding http://en.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2811633
Route
<Het oorspronkelijke romaanse kerkje dat in de 12e eeuw werd opgericht door toedoen
van het Sint-Romboutskapittel van Mechelen, werd door de Duitse troepen op 13
september 1914 samen met een dertigtal huizen afgebrand.
De huidige kerk werd tussen 1927 en 1930 in Diegemse baksteen wederopgebouwd in
gotisch-romaanse stijl. Hierbij werd gebruikgemaakt van de afbraakstenen van de oude
kerk en van het correctiehuis van Vilvoorde. Op 27 mei 1930 werd de kerk door kardinaal
Van Roey ingewijd. De laat-gotische toren is van 1646.>
1. Met de rug naar de ingang van de St-Rumolduskerk gaan we schuin links richting
begraafplaats. We volgen het Holbroek 250m en gaan achter het kerkhof rechtsaf.
2. Aan de eerste splitsing linksaf de Steeneikstraat in en al snel zijn we in open veld.
<Aan het kapelletje tussen twee cederbomen zien we voor ons het uitgestrekte
kouterland van de “Hoge Horik”>
3. We gaan rechtsaf langs Groenstraat en op het einde rechts/links de Molenstraat; Aan
een kapel gaan we links De Donderstraat. De straat aan de linkerkant negeren we
4. kruispunt : rechtdoor en na 100 m links “Kouter” <door het veld>. Aan een T-kruispunt
naar links richting de huizen en na 50 m rechts de Lintkasteelstraat <Het kasteel
verwijst naar de familie van Lint die het in de 13 e eeuw in leen hadden van de heren
van Grimbergen. De oostkant van het kasteel is in neotraditionele stijl en van recentere
datum. Het gebouw is geklasseerd en de linkervleugel werd in 1991 gerestaureerd>
5. Waar de weg een bocht naar links maakt slaan we linksaf een veldwegel in
(Lintkasteelpad). Aan een T-kruispunt gaan we naar links
6. nog een T-kruispunt (± aan huizen) gaan we naar rechts en na 100 m nog eens naar
rechts, (Buurtweg nr 20).
7. We komen aan het Zeekanaal Brussel-Schelde en gaan daar linksaf. Na ± 300 vinden
we een rustbank en wat verder een slagboom, waar we naar links gaan
8. Op het einde (asfaltweg) gaan we even na rechts en na 20 m naar links richting “KFC
Humbeek”.
9. Achter de sportvelden door bereiken we de Nachtegalenlaan waar we rechtsaf gaan
naar de St-Rumoldusstraat. Links en na 130 m links via de de Kerkveldwegel terug
naar het centrum van Humbeek.

