
VERTREK  kerkplein Essene            
& AANKOMST   
  
LENGTE 14 km

WEGEN 3,5 km verharde weg
 10,5 km onverharde weg
 
TYPE niet geschikt voor buggy’s en rolstoelen
 
HORECA Taverne ’t Karrewiel
 Lombeekstraat 21, Essene
 Café Ons Huis
 Lombeekstraat 14, Essene
 Café Stylemans
 Kespier 28, Asbeek

 Kerk Essene / Sint-Antonius
 Pastorie Essene
 De Papeter
 Boomkapel Dokkenstraat
 Yfreds bank
 Kapel van Augustinus
 Luchtvaartbaken
 De Peerdsbroeken

 

We starten op het kerkplein en stappen links van de kerk de kasseiweg naar beneden; de volgende R en 
even verder links over de weide naar de start van het knuppelpad. We volgen het knuppelpad, kruisen 
de Dokkenstraat naar de Mantelweg. Aan het eind L Dokkenstraat, dan L en direct R Trommelveldweg. 
Aan de kapel even L, dan R naast kerkhof tot L Brukersebaan. Fooststraat RD kruisen naar veldweg: volgen 
tot Eksterenberg en R dan L Kleineksterenbergstraat. L Molenstraat tot R Rabauwweg; Moortelstraat RD 
kruisen naar Langeweg, volgende L tot Lombeekstraat R; aan driesprong L en dan even L tot R naar kleine 
veldweg. Volgende R tot Hauwijkstraat L, volgen tot Ternatsetraat, daar R tot Kerlemeers L (we volgen de 
Overnellebeek). Volgende kruispunt L, Kerlemeers blijven volgen tot Horekensstraat, daar R naar Pulle-
wouwestraat. Even verder, aan huisnummer 95 R dan R (volg het rode vierkant). 
Door Peerdsbos tot einde pad L. Aan ‘privé’, baantje R en volgen tot asfalt van Moretteweg (volg241). 
Aan driesprong R (volg 241) tot L aan huisnummer 23 (volg241). Volgende L, dan R tot Zavellos. Volgen tot 
klein baantje R (volg niet 242 of ‘Kruisborre’). RD kruisen van Heedstraat (volgen direct L van de serres); 
volgende driesprong L, volgen voorbij stallen boerderij. RD kruisen Geertskouter (volg 243). Beekstraat RD 
kruisen naar Kespier; volgen tot viersprong L (tegenover Asbeekstraat). Volgende L aanhouden en volgen 
tot Dokkenstraat (Dokkenweg); RD nogmaals kruisen Dokkenstraat en Dokkenweg volgen tot Kerlemeers. 
Daar R en volgen via Peelinkvijverlos tot ons vertrekpunt.     
   

Tijdens de zomer 2022 hebben zeven bevriende koppels achter de dorpskerk van Essene een zeer 
succesvolle zomerbar uitgebaat onder de naam Yfreds. Op  zondagmorgen was er telkens een 
begeleide wandeling die beurtelings door Gidsen Affligem of iemand van Yfreds gegidst werd. 
Dit is één van die wandelingen; ze loopt door Essene en volgt verder door het prachtige natuurgebied 
Peerdsbossen naar Asbeek en terug.
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KERK ESSENE  
Oorspronkelijk was dit een burchtkerk uit de 12de eeuw. In 1664 werd de 
toren in witte zandsteen gebouwd. Tot de bezienswaardigheden behoren 
het geklasseerd Van Peteghemorgel en het schilderij van Theodoor 
Van Thulden (1606-1669), een Vlaams schilder uit de school van Rubens. 
Jaarlijks heeft de Sint-Antoniusviering plaats op zondag 17 januari of de 
daaropvolgende zondag. Deze viering gaat gepaard met de verkoop van 
varkenskoppen.

PASTORIE 
De pastorie werd opgericht door de abdij Affligem in 1758. Het diende als 
woonhuis voor de pastoors tot 1971, daarna werd het gemeentehuis van 
Essene, waar ook de diensten van het OCMW werden ondergebracht. 
Vervolgens werd het terug pastorie met pastoor Jansen als bewoner. In 
1975 werd het beschermd als monument. Het gebouw werd aangekocht 
door de groep Michiels en prachtig gerestaureerd.

DE PAPETER  
‘Papeter’ is de bijnaam van de Essenaren. Het beeld is van keramist Patrick 
Van Craenenbroeck. De Essenaren danken hun spotnaam ‘papeters’ aan 
hun rijke hopverleden. Volgens de overlevering was het de regel dat op de 
kleine kermis (2 juli of zondag erop) een teil (rijst)pap werd gemaakt voor 
elke hopstaak waar de hop gegroeid was tot het eindpunt.

BOOMKAPEL DOKKENSTRAAT
Essene zou ontstaan zijn aan een boomkapel aan de bron van de Kerlemeers-
beek. Best mogelijk dat het hier gaat om de boomkapel aan de lindeboom op 
de Dokken. Deze H.Hart-boomkapel verdween eind jaren zeventig. Wandelaars 
en bewoners van de Dokken betreurden dit. Een gezamenlijk initiatief kwam 
tot stand met de bewoners, de wandelaars van de Affligemse Recreatiesport, de 
gemeentegidsen en het gemeentebestuur. En er kwam een fraaie nieuwe kapel 
gebouwd door Rudy Pauwels. Burgemeester Walter De Donder onthulde de 
kapel in september 2017 onder heel wat belangstelling. Het werd een heus 
volksfeest voor de bewoners en bezoekers
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YFREDS BANK 
De oprichters van Yfreds hebben van bij het begin afgesproken dat een even-
tueel financieel overschot ten goede zou komen aan de lokale gemeenschap. 
De aankoop  van deze bank is daar een voorbeeld van. Ze werd op 19 maart 
2023 officieel ingehuldigd door het College van Burgemeester en Schepe-
nen en plechtig ingezegend door pastoor Sven Bosmans.

KAPEL VAN AUGUSTINUS 
De Onze-Lieve-Vrouwkapel is gekend als veldkapel en wordt in de 
volksmond ‘Kapel van Augustinus’ genoemd. Het was een schuiloord 
voor de boeren bij onweer. Evidius Augustinus Van Mulders, land-
bouwer te Essene, liet in 1860 een kapel bouwen op de Trommelveld-
weg als belofte voor de genezing van een ziekte. De kapel werd meer-
maals beschadigd en afgebroken in 1936. Zij werd vervangen in 1939 
door een nieuwe kapel dank zij de zusters van Vorselaar.

LUCHTVAARTBAKEN
Een radiobaken van het Bestuur der Luchtvaart. Het zendt een signaal uit dat 
opgepikt wordt door het intern navigatieplatform van het vliegtuig. Door een 
wereldomvattend netwerk van dergelijke bakens vinden vliegtuigen hun 
weg door van baken tot baken te vliegen.

DE PEERDSBROEKEN  
Peerdsbroeken ligt in het visiegebied van het erkend natuurgebied 
‘Bovenlopen van de Bellebeek/Asse’ en werd eind 2020 door Natuurpunt 
Asse aangekocht. Natuurpunt wil het 7 hectare grote populierenbos in Asbeek 
omvormen tot een inheems elzenbroekbos met els, wilg, boskers en eik. 
Hiervoor wordt er gefaseerd gekapt en worden er bomen aangeplant of laat 
men stukken spontaan verbossen.
Verder wordt het gebied ook vernat zodat het zijn werking als waterbuffer 
tijdens de winter en natte periodes kan vervullen. Daarnaast zorgt het ook voor 
een aanvulling van het grondwater wat broodnodig is gezien de klimaatveran-
dering met aanhoudende droge periodes.
Met de herstelling van het brugje over de Overnellebeek  kan een pad door-
heen het natuurgebied bewandeld worden van Pullewouwe tot Louwijn. 
Het wandelpad is aangeduid door een pictogram met rode rechthoek en een 
bordje van Natuurpunt. Peerdsbroeken is enkel toegankelijk voor wandelaars, 
honden dienen aan de leiband gehouden worden en men mag niet van de 
paden afwijken.
Bron: Natuurpunt Asse
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De Peerdsbroeken

Kapel van Augustinus

Luchtvaartbaken
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  1 Kerk Essene

  2  Pastorie 

  3  De Papeter

  4  Boomkapel Dokkenstraat

  5  Yfreds bank

  6  Kapel van Augustinus 

  7  Luchtvaartbaken

  8  De Peerdsbroeken

  A   ’t Karrewiel

  B   Café Ons Huis

  C   Café Stijlemans
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