
De gevarieerde wandeling brengt je door 
Wijnegem, Wommelgem, Deurne en Schoten. 
Ook de ondergrond is een bonte mix van 
verhard en onverhard, met hier en daar een 
mogelijk modderig stuk. 

Je ontmoet oude kasteelparken waarvan 
sommige publiek te bezoeken zijn, trekt door 
grote open ruimtes met professionele landbouw 
en ecologisch waardevolle bolle akkers, loopt 
langs mooi meanderende waterlopen, openbare 
parken en verborgen natuurplekjes. Hier en daar 
kruis je ook drukkere, bebouwde zones. 

Let in het park van Wijnegem zeker op de 
eeuwenoude linde. Volgens de lokale legende is 
de boom geplant bij de eerste-steenlegging van 
de kathedraal. Deze erkende ‘veteraanboom’ 
staat tegenover een laat 19e-eeuwse 
boswachterswoning, waar nu een kunstsmid 
woont. De Vlemincktoren, met onder andere 
een duiventoren, is het enige overblijfsel van 
een 16e-eeuws kasteel. Na afronding van de 
restauratiewerken (voorzien eind 2021) krijg je 
vanaf een uitkijkplatform zicht op de site. 

Het Koeiestraatje is een trage weg doorheen 
de Schijnvallei. Sinds 2016 kun je deze oude 
verbindingsweg tussen Wommelgem en 
Wijnegem opnieuw volgen. Aan de westelijke 
rand van het golfterrein ontwaar je de ruïnes 
van het spuihuis, dat gebouwd werd in 1552. 
Een halve eeuw eerder werd hier een kanaaltje 
afgetakt van het Groot Schijn: de zogenaamde 
Herentalse vaart. De sluis van het spuihuis 
regelde de watertoevoer.

Eens je de drukke August van de Wielelei over 
bent gestoken, kom je in het 40 hectare groot 

domein Ertbrugge. Dit stukje oud boslandschap 
ligt verborgen tussen verbindingswegen en 
commerciële bedrijfsterreinen. Je doorkruist 
er weilanden, akkers, dreven, bos en 
boomgaarden, en een aantal indrukwekkende 
statige dreven, zoals de Boze Dreef. Ook qua 
erfgoed vind je hier pareltjes: de ‘huizen van 
plaisantie’ Zwarte Arend en Ertbrugge, en enkele 
historische boerderijen.

Verderop overbrug je het Albertkanaal en kom 
je terecht in het Gemeentepark van Schoten. 
Naast aanplantingen met tal van bijenlokkende 
bloemsoorten, trekken de poelen en grachten 
in het park ook heel wat waterinsecten en 
amfibieën aan, en groeien er enkele zeldzame 
planten. Je vindt er zelfs een heuse ecologische 
vijver, met drijvende planteneilanden en een 
mooie oevervegetatie. 

Daarna steek je opnieuw een kanaal over – dat 
van Dessel-Turnhout-Schoten – en belandt 
zo in het Wijtschot. Dit natuurgebied bestaat 
vooral uit jong bos, met eiken, linden en andere 
inheemse boomsoorten. De vele bessenstruiken 
vormen een eetfestijn voor bepaalde 
vogelsoorten, en ook het aanwezige water trekt 
een aantal erg interessante vogels aan. 

Via landbouwgebied en een tweede brug over 
het Albertkanaal kom je ten slotte weer bij je 
vertrekpunt.

INFOFICHE 

Wandeling Wijnegem 

15,5 km

Turnhoutsebaan 385, 
Wijnegem

51.228200, 4.526439

Halte Wijnegem Vaartdijk (bus 
404 en 410)

Parking achter Taverne 
De Swaen, te bereiken via 
Turnhoutsebaan 393, 2110 
Wijnegem
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Deze wandelroutes zijn ontwikkeld door provincie Antwerpen 
en GruunRant vzw. Meer info en uitgebreide routebeschrijvingen 
met tal van weetjes op www.gruunrant.org/wandelroutes en 
www.provincieantwerpen.be/GroenKruis

download 
de gpx-route
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Waar je bent
Verharde weg

Onverharde weg

Waar je heen moet Water

 1  
De route start aan het oorlogsmonument in Wijnegem. Je gaat door het 
metalen hek, rechtdoor tot in het park.

 2 
Eens in het park aangekomen (tussen de bomen), sla je de eerste weg links 
af.

 3 
Bij het eerstvolgende kruispunt sla je rechts af.

 4 
Je komt aan bij een gebouw en gaat voor het gebouw links af. Je volgt nu 
de kasseiweg tot aan de speeltuin. 

 5 
Vlak na de speeltuin sla je links af. Je gaat opnieuw een onverharde weg in.

 6 
Je komt op een T-splitsing van onverharde wegen en gaat naar rechts.

 7 
Je komt op een splitsing. Houd rechts aan.

 8 
Je komt op een T-splitsing met een (half)verharde weg. Rechts zie je de 
Vlemincktoren, maar je gaat naar links. 

 9 
Je komt op een T-splitsing met een atuoweg. Je gaat hier links af en volgt 
een tijd rechtdoor.

 10 
De eerstvolgende straat sla je rechts af, Beemdkant in (ter hoogte van 
fietsknoopppunt 19). Je volgt Beemdkant lange tijd rechtdoor. 

 11 
Beemdkant buigt sterk naar links af (een bocht van bijna 90°). Na de bocht 
neem je de eerste onverharde weg naar rechts. Op je linkerkant zie je een 
boomhut. Je vervolgt de weg en slalomt tussen de paardenstallen en wei-
den. Let op dat je geen privéweg inslaat. 

 12 
Eenmaal de maneges gepasseerd, kom je op een splitsing met links een 
verharde weg en rechts een onverharde weg. Je gaat naar rechts, het 
Koeienstraatje in. Je volgt dit pad lange tijd rechtdoor. Onderweg steek je 
via een bruggetje de rivier Het Groot Schijn over.

 13 
Je komt op een kruispunt van verharde wegen en slaat links af. Je volgt 
lange tijd rechtdoor. Je passeert meerdere straten aan de rechterkant, 
maar blijft rechtdoor gaan. De weg wordt versmald door struiken. 

 14 
Op een bepaald moment staat er recht voor je een huis (huisnummer 45). 
Je neemt het smalle verharde pad links van het huis.

Wandeling Wijnegem

Rechtdoor wandelen

Rechts afslaan

Links afslaan

Verkeerde weg

Sommige delen van de wandeling volgen een Grote Routepad (GR). 
Op het terrein vind je op die delen volgende markeringen:



 15 
Je komt op een T-splitsing ter hoogte van huisnummer 71 en gaat naar 
links door de wit-rode paaltjes. Het smalle pad gaat nadien weer over in 
een normale weg. Je volgt rechtdoor.

 16 
Op de T-splitsing met de drukke Krijgsbaan ga je naar rechts. Je volgt tot 
aan de verkeerslichten waar je veilig kan oversteken.

 17 
Je steekt over aan de verkeerslichten en gaat terug naar links.

 18 
De eerste straat sla je rechts af, het Karel Verbistpad in. Dit gaat over in een 
roodgekleurd fiets-en voetpad. Je volgt dit tot je op een kruispunt komt.

 19 
Je komt aan een kruispunt en ziet voor je grijze paaltjes staan. Je steekt 
over en gaat nog voor de grijze paaltjes naar rechts, het voetpad op. Ter 
hoogte van enkele betonblokken gaat het voetpad over in een onverhard 
pad. Je blijft dit rechtdoor volgen tot aan een drukke autoweg. 

 20 
Als je bij de drukke autoweg aankomt, steek je over via het zebrapad om 
vervolgens rechtdoor de Boze Dreef in te gaan, te herkennen aan de grote 
bomenrijen langs beide kanten van de dreef.

 21 
Op het einde van de dreef kom je aan een T-splitsing (voor het kasteel). Je 
gaat hier naar rechts. Je volgt nu de GR-markeringen.

 22 
De eerstvolgende weg ga je naar links, het bos in. Je volgt het pad een tijd 
rechtdoor.

 23 
Je komt aan een splitsing met links een slotgracht en een hoge, dode 
boom met zwammen. Je gaat hier naar rechts, de GR volgend.

 24 
De eerste weg sla je weer links af. Het pad kan verscholen liggen onder 
een dik bladerpak, maar je herkent het aan het GR bordje (rood-wit). 

 25 
Je komt op een splitsing van onverharde wegen (je ziet een weide voor je) 
en gaat naar rechts.

 26 
Op de volgende splitsing ga je schuin naar links.

 27 
Je komt op een verharde weg. Je gaat rechtdoor, het graspad in. Je volgt 
tot je op een parking uitkomt.

 28 
Op de parking ga je naar rechts. Je loopt op de parking tot aan de 
verkeerslichten.

 29 
Bij de verkeerslichten steek je over en ga je rechtdoor (links van het bos). 
Je gaat via de brug het kanaal over.

 30 
Net voorbij de bushalte sla je links af (via een houten brugje). Je bent nu in 
het Park van Schoten. Vrijwel onmiddellijk sla je weer rechts af, de GR 565 
volgend.

 31 
Op de eerstvolgende splitsing van twee onverharde wegen ga je naar links. 

 32 
Bij de volgende splitsing houd je rechts aan. Je volgt nu rechtdoor tot je 
op een T-splitsing met een autoweg komt.



 33 
Op de T-splitsing met de autoweg ga je naar rechts.

 34 
Je komt opnieuw op een T-splitsing (ter hoogte van fietsknooppunt 30) en  
gaat naar links. 

 35 
Op de volgende T-splitsing steek je over en ga je naar rechts.

 36 
Op linkerkant kom je bij een kasseiweg. Je gaat hier naar links en meteen 
weer naar rechts om zo parallel met het kanaal te lopen.

 37 
Aan de sluisbrug ga je naar links om het kanaal over te steken (ter hoogte 
van fietsknooppunt 16). Vervolgens ga je onmiddellijk terug naar links. Je 
loopt nu weer parallel met het kanaal.

 38 
De eerstvolgende straat sla je rechts af (ter hoogte van het bord “Industrie-
zone Wijtschot”). Je volgt deze weg rechtdoor tot als je aan een rood-wit-
te bareel komt.

 39 
Vlak voor de rood-witte bareel ga je naar links. Je volgt dit pad rechtdoor 
tot je in een woonwijk komt.

 40 
Eens je in de woonwijk komt, ga je bij het eerste kruispunt naar rechts (ter 
hoogte van huisnummer 36). 

 41 
Je komt op een T-splitsing aan een kasseiweg en gaat naar links.

 42 
De eerstvolgende straat sla je rechts af. Je bent nu in de Reigerstraat. Deze 
volg je tot op het einde. Je volgt nu niet langer de GR-markeringen.

 43 
De Reigerstraat komt uit op een T-splitsing met een drukke autoweg. Hier 
ga je naar links. Je volgt tot aan de verkeerslichten. 

 44 
Aan de verkeerslichten steek je over en ga je naar rechts richting 
Wijnegem-Centrum (zie bordje). Je volgt deze weg een tijdje en volgt nu 
opnieuw de GR-markeringen.

 45 
De weg buigt af naar links. Sla rechts af bij het bord “De Gistfabriek”.

 46 
Je komt aan het kanaal en volgt mee naar links. Je loopt vervolgens onder 
een brug.

 47 
De eerstvolgende sla je rechtsaf, het Jaagpad in. Je volgt het Jaagpad tot 
je rechts de voetgangersbrug over het kanaal kan nemen. Je volgt nu niet 
langer de GR-markeringen.

 48 
Je steekt het kanaal over via de voetgangersbrug. Let goed op de signali-
satieborden om te zien waar je mag wandelen. Eens je beneden bent, ga je 
(min of meer) rechtdoor, de Oud Strijderslaan in. 

 49 
Je komt op een T-splitsing (met een park voor je) en gaat naar rechts. 
Je volgt een tijdje rechtdoor. Ter hoogte van fietsknooppunt 58 buigt de 
hoofdbaan naar rechts, maar jij gaat rechtdoor, het park volgend. 

 50 
Je komt op een T-splitsing en gaat naar links (ter hoogte van het bordje 
“Molendreef”). Je volgt nu rechtdoor tot je weer op een T-splitsing komt. 



Je komt op een T-splitsing met een drukke autoweg. Als je hier naar links 
gaat, kom je weer bij het startpunt van de wandeling.
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Wandelroutes durven wel eens veranderen. 
Dank aan iedereen die wijzigingen op het terrein 

of verduidelijkingen van de routebeschrijving 
heeft gemeld. 

Zelf een foutje opgemerkt? 
Laat het ons weten via een mailtje naar  

gebiedsgerichtbeleid@provincieantwerpen.be


