
Rondje Koningshooikt, de Lierse wandeltuin 15.2 km 
We starten aan het terrein van VK Hooikt, Beekstraat 84 Koningshooikt (Lier).  
Waar de Beekstraat versmalt kan je, links naast de inkompoort van het verscholen kasteel in het Juffrouwenbos, 
langs een kort smal paadje even gaan kijken naar een bidplaatsje (1), het ‘Rotske’ ter ere van O.L.Vrouw van La 
Salatte (Fr). Stap daarna verder de versmallende betonweg op richting platteland. Aan de eerstvolgende hoeve aan 
de rechterkant (met aardappelautomaat) stap je rechts naast het gebouw een asfaltbaantje op, te midden van de 
akkers. Aan de hoek van het bos loop je links door de Wielewaaldreef. Aan de rustbank kies je rechts op het brede 
beton van de volgende dreef, genoemd Bossen. Aan de 2e haakse bocht links kan je even vooraan op een bosweg op 
zoek naar een kapelletje en (2) een vlasrootput ‘Den Drink’. Verder voorbij B&B Domus Silva links asfaltweg inslaan. 
Achteraan staan 2 woningen. Stap links naast de rechtse woning . Via een paar ijzeren paaltjes kom je in de bocht 
van een veldweg aan een rustbank. Volg links. Verderop kom je uit in de haakse bocht van een asfaltweg. Kies weer 
links over het baantje dat kronkelt langs de rand van het Liesmortelbos tot op een verkeersweg  op de grens KH – 
Duffel. Kruis voorzichtig en vervolg. In een haakse bocht naar links kan je even (zoals het Bunkerpad) langs de 
afsluiting ‘klimmen’ tot de rustbank met uitzicht op (3) het fort van KH (WO1), nu privé, maar je merkt dat je hier 
mag wandelen. Na de mogelijke stop,  vervolgen we dus naar links het asfaltbaantje. Aan een infobord ga je links een 
brede weg op die het wandelbos Brede Zijp induikt, langs een boswachterhuisje en slagboom. Vanaf hier volg je de 
route van het Brede Zijppad. Natuurpunt kreeg het beheer in handen. Zij zorgden voor een geboortebos, een 
amfibiepoel en ruimden enkele bomputten op. Het bos is zoals de andere bospartijen deel van het voormalige 
Waverwoud. Zie infoborden.  
Wanneer je, na de doortocht van het bos, tussen bos en grasland stapt, kom je aan een woning op de hoek van het 
bos, op GR12 (Parijs-Amsterdam). Verlaat hier het Brede Zijppad  en laat je leiden door de GR naar rechts, richting 
verkeersweg. Ga op het fietspad mee naar links en even verder zoals de GR aan een macadammeke rechtsaf na 
voorzichtig over te steken.  We flirten nu even met O.L.Vrouw Waver, ofte ‘Torekeswaver’  ( omwille van de 
torentjes van het Ursulinenklooster met school en wintertuin) en de dorpskerk . Volg deze weg  trouw  aan de GR 
met haakse bochten 3 x rechts/links. Tussen enkele huizen kies je enkel rechtsaf als je in (4) O.L.V.Waver een ijsje wil 
snoepen of bunker en klooster wil gaan bekijken. Zo niet, hou links aan en bocht verderop mee naar rechts. Negeer 
aan een paar prachtige hoeves een straat  rechts. Meteen daarna, links, aan een grasperk, stap je een veldweg op 
links van een grote serre en verder door een dreef. Deze mondt uit op een verkeersweg. Volg het fietspad links en 
verlaat kort daarop de Soeteweide  rechts via de lange rechte Draplei met rustbank halfweg. Aan de Liersesteenweg 
volg je rechts op het fietspad het minst prettige deeltje van de route, zowat 800 m lang. Links, na de plantenkwekerij 
Van Pelt, kies je voor een smal baantje links, dat snel rechts haaks afbuigt en wat later de keuze geeft om links af te 
slaan. Dat doen we dan ook. Deze buurt (even op Putte) noemt ‘de Boefkes’. Niemand kan ons  deze naam verklaren, 
dus laat je eigen fantasie maar werken.  
Aan de T ga je linksaf en volg je vanaf dit punt het Stombaarshoekpad.. Vanaf hier loopt je parcours bovendien over 
het eigendom van 4 particuliere eigenaars! Dat vraagt respect, stilte en honden aan de leiband (zoals dat trouwens 
overal hoeft). We stappen rustig door een ingangspoort en bochten omheen de gerenoveerde woning. Vlak achter 
de beek, rechts en meebuigend met de oever van de Itterbeek. Na een flink stuk steek je de betonnen brug over . 
Het grasland wordt begraasd door geiten of schapen. Zoals de pijlen aangeven wandel je verder via een houten brug 
tot aan de inkompoort  van (5) het provinciaal wachtbekken, de Jutse Plassen. In 1998 kreeg een deel van KH het 
flink te verduren door overstromingen. Meer hierover lees je op infopanelen. Natuurpunt verzorgd ook hier het 
natuurbeheer. Vanaf de toegangspoort van het retentiebekken laat je je begeleiden door het Jutse Plassenpad. Op 
de verkeersweg steek je voorzichtig over en volg je rechts 40 m. Het pad wijst je links, langs privaat terrein, door (6) 
de mooie vallei van Holbeek en Zoetewideloop. Het Jutse Plassenpad loodst je tot op een verkeersweg Mechelbaan 
die naar het dorpscentrum  voert. We doen nu ons eigen zinnetje en steken langs de lichten over om daar, tussen de 
huizen, het Pikkelpad in te stappen. Aan het einde kom je in de Herenboslaan. Geen keuze, want je moet rechtsaf, 
dan weer haaks links en nog eens zover rechtsaf. Kort daarop aan kruispunt rechtdor Herenboslaan blijven volgen. 
Na een straat rechts, die we negeren, links achter een houten schutting, de kerkwegel ‘Vlinderpad’ kiezen. Aan het 
einde moet je rechts en na 20 m, weer links de kerkwegel Kerkepad nemen. We belanden zo terug in de Beekstraat. 
Even links zijn we vertrokken. Hopelijk hoef je dat idee niet te beklagen… 
Meer info over wandelen in KH op www.Hooiktonline.be (verenigingen) 
 
Voor het routeplan: 
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1237965 
ctrl+p klikken voor een schermafdruk 
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