VLIETBRONNENWANDELING
Toponiem :
Vlietbronnen : Dit is een plaats waar meerdere kleine bronnen ontspringen, die de
"Bollebeekse Vlieten" vormen en verderop uitmonden in de Molenbeek.
Wandeling:
We verlaten het Petrus Ascanusplein in NO richting. De N9 Brusselsesteenweg - keren we de
rug toe. Op het plein vind je naast de kerk (parochiekerk Walfergem-Tenberg), het
Ascanuscollege: het vroegere missieseminarie van de Paters van het Heilig Hart. We
wandelen het Stevensveld in. Rechts bemerkt men de Beschutte Werkplaats en verderop de
nieuwe Gemeenteschool van Walfergem. Verderop zullen tal van residentiële woningen onze
aandacht trekken. Op het einde van de straat dalen we links de H. Hartbaan af. Verder rechts
de Bergveld in tot aan de Lindendries.Rechts volgen tot aan de Wolfrot (1).
Opgelet "rollers" en de 6 km wandelaars blijven de Lindendries volgen tot aan het
Heierveld. Hier sluiten de wandelaars 9 km terug aan. De 9 km-wandelaars slaan links de
Wolfrot In voorbij Langewelde en Anjellerenlaan tot aan le veldweg rechts.
Links bemerken we de manège 't Hof. Boven op de heuvelkam hebben we een prachtig
uitzicht, links over Kobbegem, rechts beneden Walfergem. We dalen naar beneden naar het
Heierveld. Hier rechts afslaan tot aan de Lindendries (2). Links de Lindendries volgen tot aart
de Hoogstraat. Links de Hoogstraat inslaan aan het Hof Huysegems. We volgen de kasseiweg
tot voor de woning nr. 21. Links de voetweg inslaan naar de Kruipin. De asfaltweg links
volgen voorbij de V1ietbronnen. De asfaltweg brengt ons doorheen velden en weiden richting
Kobbegem.Bij het bereiken van de eerste huizen van Kobbegem, draaien we rechts de
Langestraat in.We volgen de Langestraat tot aan het Kruis, waar we rechtdoor de
Mandenmakersstraat instappen. Voorbij de Driehuizen rechtdoor en naar links meedraaien
naar het Torenhof.
Het Torenhof : vooral merkwaardig aan deze hoeve is de donjon uit de 14-15de eeuw, waaraan
dit hof haar naam te danken heeft.
Zware zandstenen blokken waren het basismateriaal voor deze toren met bovenop een met
leien beklede naaldspits. Kijk even op de prachtige binnenkoer. Even verder bemerken we de
kapel van de H. Gaugericus. We vervolgen op het kruispunt rechtdoor naar de St.
Goriksstraat. Bij het einde van de kasseiweg nemen we rechts de Willem De Garickstraat tot
aan de kruising met de Brockstraat. Op het 'De Smedtpleintje" kan men eventucel even
verpozen en een blik werpen op de dorpskom van Kobbegem met zijn St. Goriks- en
Magdalenakerk en de brouwerij Den Hert met zijn streekbier "Mort Subite".
Vooraleer de Brockstraat in te wandelen zien we rechts de oude pastorie. Wanneer we de
Broekstraat verlaten, stappen we over de Molenbeek en bereiken we een prachtig
natuurgebied. De veldweg volgen tot aart het Heierveld.(3).
“Rollers” en de 6 km-wandelaars nemen bet Helerveld rechtdoor.
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Bereiken de Lindendries, vervolgen rechtdoor tot aan de kruising met de Keesdallaan.
Keesdallaan volgen en eerste straat rechts, H. Hartlaan inslaan. Verder links Stevensveld
nemen tot aan de startplaats. 9 km-wandelaars draaien rechtsaf richting hoeve
Terheidenbos. Verpoos even in dit prachtige natuurgebied en luister naar de geluiden van de
natuur of ontdek een speels konijntje. Rechts bemerken we een glimp van het Mollems
industrieterrein. Jammer genoeg wordt ook de prachtige Terheidenhoeve door de industrie
ingepalmd. Ter hoogte van de hoeve stappen we rechtdoor een kleine veldweg in. Links het
domein van het kasteel Wolfrot. We draaien naar links tussen 2 weiden, over een beekje, en
even verder rechts langsheen een beek en de bosrand naar een bredere veldbaan Langeweide. De veldbaan oversteken om verder langs de kleine veldweg te vervolgen
doorheen een mooi natuurgebied aart de rand van de residentiële woonkernen. Op de
Lindendries draaien we naar links, tot aan het volgende kruispunt. Rechts de Vaal inslaan en
even verder links de Lindenlaan nemen. We dalen deze laan af tot aan het Bergveld, en stijgen
naar rechts tot we de drukke N9 bereiken. Links vervolgen langsheen het Ascanuscollege tot
aan de startplaats - Petrus Ascanusplein.
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