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GROTE MOLENBEEKWANDELING 
Aan Mollem: 

  

 Wie ooit een dorpken lief bekeek, 

 Gezeten naast een snelle beek, 

 Al aan den voet van stille bergen, 

 Waarachter het zich wil verbergen, 

 Die zei met blijdschap in de stem, 

 Mollem ! 

 

Wandeling: 

 

De wandeling start op het beschermde dorpsplein tegenover de classicistische St.-

Stephanuskerk (1754-1758). Deze kerk werd als monument geklasseerd op 25/10/1950. 

Eveneens merkwaardig het oud gemeentehuis uit 1875.  

Na het lezen van het gedicht van pastoor De Munter over het dorp Mollem, verlaten we het 

plein rechts van de kerk en lopen achter de kerk door. Achteraan de kerk ontdekt u de 

cavalerie en rechts de beschermde pastorie (1762). We lopen rechtdoor over de kassei (Dorp) 

en buigen mee naar rechts tot aan de woning nr. 57.  

 

Links de veldweg inslaan. Rolwagens kunnen eventueel 50m rechtdoor wandelen en links de 

asfaltweg inslaan (Neerkamstraat). We stappen over de Kloosterbeek die verder in de Grote 

Molenbeek uitmondt. Aan uw rechterzijde bevindt zich de Neerkammolen of Neermolen. 

Deze molen behoorde vroeger tot het "Hof te Steenberg". de molen werd heropgericht in 

1735.  

Bij het einde van de veldweg lopen we rechtdoor naar Schermershoek. Ter hoogte van de 

splitsing (woning nr.79) houden we rechts. Na circa 50m links de veldweg inslaan. Hier 

wandelt u langsheen de tuinen van enkele residentiële woningen en buigt u mee naar rechts tot 

de Grote Molenbeek u de pas afsnijdt. Deze beek is de natuurlijke grens tussen Mollem 

(Asse) en Brussegem (Merchtem). Links vervolgen langsheen de beek. Over de beek bemerkt 

u rechts de Potaardehoeve. Bij het bereiken van de asfaltweg, rechts de Grote Molenbeek via 

het bruggetje oversteken. Hier kunt u links een blik werpen op de Trappenhoeve met de 

Ichelgemmolen. In de muur van het molenhuis bemerk je een gevelsteen met het jaartal 1733. 

Links vervolgen. U stijgt rechts omhoog.  

 

Bij het bereiken van de betonweg naar links vervolgen. Rechtdoor de veldweg volgen. Onder 

de hoogspanning doorwandelen. Prachtig uitzicht links over Merchtem en rechts Steenberg. 

Aan de asfaltweg (Olmestraat) gekomen naar rechts draaien en deze weg afdalen naar het 16 

eeuwse Spanjaardshof. Hoeve van het gesloten Brabantse type. In de gevelplaat verneemt u 

meer over de geschiedenis van dit gebouw. Voorbij de hoeve naar links de betonweg inslaan 

richting Steenberg en stijgen tot de aardeweg rechts. Wie wil genieten van een prachtig 

panorama loopt circa 100m door tot aan de oriëntatietafel (73m boven de zeespiegel). 

 

Rechts de veldweg inslaan en afdalen langsheen een residentiële hoeve "Hof te Pede" tot u de 

Kasteelstraat bereikt. Wie vermoeid is of even wil verpozen komt in de buurt van het 

dorpsplein (rechts) zeker aan zijn trekken. De wandeling kruist de kasteelstraat en u stapt de 

Doren in. Met voor ons Asse centrum stapt u over de asfaltweg tot aan de kasseiweg. Links 

afdalen en beneden rechts de veldweg inslaan.  
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Deze veldweg volgen langsheen de Kramaaibeek tot aan de spoorlijn Brussel-Dendermonde. 

Rechts bemerkt u een veldsteenbakkerij, alsook de overblijfselen van de hopcultuur, verder 

links de rietvelden als waterzuiveringsgebied. Rechts de spoorweg, die werd aangelegd in 

1877. Volgen richting Mollem tot aan de overweg. Links de overweg oversteken en de 

asfaltweg volgen tot alleenstaande woning nr.73 Hier rechts de veldweg afdalen en volgen tot 

aan de Merchtemsebaan, op het gehucht Fort. Rechts draaien richting Mollem en voor het 

"Hof ter Kalken", met in de gevels de jaartallen 1751-1896, rechts de veldweg inslaan. 

Volgen tot aan de spoorweg, deze volgen tot aan de overweg. Rechts de overweg oversteken 

en rechts Beneden Vrijlegem inslaan tot aan de Mariakapel. Links de veldwegel inslaan, na 

circa 100m bemerkt u rechts het "Pannenhof', rechtdoor tussen twee weiden en verder 

doorheen een bosje. Bij het verlaten van het bosje bereikt u een nieuwe verkaveling,u gaat 

verder richting voetbalterreinen. Links de Kouter volgen voorbij het kerkhof en rechtdoor 

vervolgen richting St.-Stephanuskerk. Het einde van de wandeling. 


