De Eussels
HOUTVENNE

Traject: (rood)
1. De wandeling start bij de ingang van de Sint Adriaankerk te Houtvenne.

Wandel vanaf de kerk door de Langestraat.
2. Neem vlak voor zaal ‘Centrum’ de eerste straat rechts, de Valvekensstraat.
3. Op het einde buigt de weg naar links, waarna u in de Mussenstraat uitkomt.
Ga hier naar rechts.

4. Bij het kruispunt met de Stekkestraat gaat u rechtsaf.

5. Na 900m (ter hoogte van huisnummer 11) gaat u linksaf, een onverharde weg
op. De weg gaat over in een met gras begroeid karrenspoor, hier en daar is
een plas mogelijk.
6. Na 600m, aan het T-kruispunt, gaat u naar rechts. U begeeft zich op het
grondgebied van de Heistse deelgemeente Booischot.
7. Na 200m komt u op een asfaltweg, dit is de Brandstraat.
8. Als u de Brandstraat helemaal uitgelopen bent, bereikt u de Peerdsdonkendreef, ga hier linksaf.
9. Na 200m, net vóór de brug over de Molenbeek, ter hoogte van huisnummer

U wandelt een eind langs de Molenbeek. Deze beek, die uitmondt in
de Grote Nete ter hoogte van kasteel Ter Laken, vormt hogerop over
vele kilometers de grens tussen de provincies Antwerpen en Brabant.

10. U bereikt een betonweg, de Oude Aarschotsebaan, bij huisnummer 67.

11. 200m verder, net voorbij Tuincentrum BAETEN, gaat u linksaf de Rietweg in.
12. Na 400m, in de haakse bocht, verlaat u het asfalt en gaat u rechtdoor op het
pad tussen de draadafsluitingen. Volg het pad over een bruggetje en vervolgens over een gruisweg, naar de Eussel.
13. Op het einde gaat u rechtsaf, waarna u langs agrarisch centrum AVEVE passeert.
14. U komt meteen uit op het Hoekske, ga daar linksaf.
4. Na 200m, aan het kruispunt met de Stekkestraat, gaat u linksaf en daarna
onmiddellijk rechts de Mussenstraat in. Loop deze volledig uit.
15. Ga linksaf aan het kruispunt met de Langestraat. Even verder komt u terug
aan het vertrekpunt.

• Lengte : 6,2 km
Vertrekplaats
Kerk Houtvenne
Wegkwaliteit
Deels verharde en deels onverharde wegen. Niet overal toegankelijk voor kinderwagens of rolstoelen.

