
Deze avontuurlijke route door Wommelgem 
voert je vooral langs trage wegen, doorheen 
dorpskernen en landelijk gebied en laat je 
verborgen groene plekjes ontdekken. 
Trage wegen zijn paden bestemd voor 
wandelaars, fietsers en ruiters. Bijna allemaal 
hebben ze historische wortels, soms zelfs tot 
in de Romeinse tijd. Het zijn overblijfselen van 
oude ‘kerkwegels’, van vroegere doorgangen 
voor landbouwers, van wegen gebruikt om 
boten voort te slepen, of van verdwenen 
trein- en tramverbindingen. 

Het stelsel van trage wegen is zo eigenlijk 
levend erfgoed. Deze route leidt je via trage 
wegen door een landschapsmozaïek van 
landbouwactiviteiten. Meestal kleinschalig, 
en sommige hoeves zelfs met eeuwenoude 
wortels. De glastuinbouw op de grens met 
Vremde is dan weer iets van ‘onze tijd’. Ook 
dat is een bijzondere ervaring, om zo dicht bij 
deze grote serres te kunnen wandelen. 
De huidige ‘Selsaetenhoeven’ (het zijn er 
twee!) zijn in de loop der tijd meermaals door 
brand en onlusten geteisterd. Ook het kasteel 
Selsaeten, waarvan de oorsprong dateert 
uit de 11de eeuw, is meermaals verwoest en 
heropgebouwd. Het huidige gebouw stamt uit 
1897 en is intussen beschermd als monument. 

Een gelijkaardig verhaal van eeuwenlang 
slingeren tussen bloei, verval en wederopbouw 
vind je bij de Populierenhoeve, bij kasteel 
Hulgenrode en bij de Moffenhoeve. Zo is 

de huidige Moffenhoeve niet de historische 
‘Moffenhoeve’ die destijds ter hoogte van het 
kruispunt Rollebeekstraat-Hoevenstraat stond. 
Het domein daar gaat zelfs terug tot in de 
Frankische periode en is zo een van de oudst 
bekende sites van Wommelgem. 

De huidige hoeve dateert pas van na WOII 
en is opgetrokken met stenen afkomstig van 
de verdwenen hoeve. Die speciaal gevormde 
stenen worden ‘moeffen’ genoemd. De naam 
‘Moffenhoeve’ heeft dus niets met Duitsers of 
met de WOII te maken. 

Met het Fort II van Wommelgem is er ook 
militair erfgoed. Het is een van acht 19de 
eeuwse Brialmont-forten rondom Antwerpen. 
Het fort is zijn militaire functie helemaal kwijt. 
Het is nu een groene plek waar wandelaars, 
fietsers en vissers graag hun tijd doorbrengen.

Maar het fort is ook een belangrijke 
verblijfplaats voor beschermde vleermuizen. 
In de donkere, koele en vochtige ruimten 
houden verschillende soorten vleermuizen 
hun winterslaap. Boven de fortgracht kun 
je ze vanaf april tot begin oktober zien 
jagen. Hierdoor maakt het fort deel uit van 
het Natura2000-netwerk van Europees 
beschermde natuurgebieden.

INFOFICHE 

Wandeling Wommelgem

12,5 km

Fort II straat, Wommelgem

51.203294, 4.490053

Halte Wommelgem Fort II-
straat (bus 421 en 422)

Aan de ingang van het fort ter 
hoogte van Fort II straat
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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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 Kasteel Hulgenrode 

 Fort II Wommelgem 
 Heilige Petrus en Pauluskerk 
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Waar je bent
Verharde weg

Onverharde weg

Waar je heen moet Water

 1  
De wandeling start aan parking 2 van het fort. Met je gezicht naar het fort 
ga je naar links. Je kiest het pad waar twee zitbanken staan. Je volgt de 
GR-markeringen en loopt een tijd naast het water. Onderweg passeer je 
links een verharde weg maar je blijft de onverharde weg volgen.

 2 
Na de hondenloopzone ga je links naar boven. Je kan de juiste weg her-
kennen aan de markering van GR. 

 3 
Je komt op een grasveld. Je steekt dit over en gaat naar rechts op het 
verharde voetpad.

 4 
De eerstvolgende weg ga je naar links, een onverhard pad in. De weg ver-
smalt tussen de paardenweides. Je blijft rechtdoor volgen.

 5 
Je komt uit op een T-splitsing met een verharde weg en gaat naar rechts.

 6 
De eerstvolgende weg sla je weer rechts af, Moffenhoeven in.

 7 
Bij de kruising met de Rooseweg houd je links aan en nadien sla je onmid-
dellijk terug links af in een smalle weg tussen de velden (fietsknooppunt 01 
en GR volgend). 

 8 
Je komt op een kruising en gaat naar links. Je volgt nu niet langer de GR. 

 9 
Je komt op een T-splitsing met voor je een grijs gebouw met verschillende 
poorten. Je slaat rechts af. Je volgt de baan en buigt ter hoogte van de 
brandweer mee links af. 

 10 
Je komt op een T-splitsing met voor je een geel gebouw. Je steekt over en 
gaat naar rechts. Nadien ga je onmiddellijk weer naar links de Rollebeek-
straat in (voor het rode gebouw). 

 11 
Op het einde van de Rollebeekstraat kom je op een T-splitsing en ga je 
naar rechts. 

 12 
De eerstvolgende weg sla je links af, de Doornaardstraat in. 

 13 
De eerstvolgende weg ga je naar rechts, ‘t Sween in. Ter hoogte van huis-
nummers 3 en 5 buigt ‘t Sween naar rechts. Jij gaat naar links, het smalle 
pad in. Je blijft dit pad een tijd volgen en slaat niet af. Ook aan het gele 
paaltje ga je rechtdoor.

 14 
Op de T-splitsing met de Sportstraat (te herkennen aan het felrode huis), 
ga je naar links. Aan het einde van de straat neem je het onverharde pad 
dat tussen de bomen kronkelt. Het onverharde pad gaat over in een ver-
hard pad. Je blijft volgen tot je op een t-splitsing komt.

Wandeling Wommelgem

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 
Op de T-splitsing met de Jan Moonsstraat ga je rechts af. Je volgt deze 
straat en houdt bij de splitsing rechts aan. Je wandelt richting de kerk.

 16 
Je komt aan het kerkplein en gaat voor de kerk naar links.

 17 
De tweede straat ga je links af, de Godshuisweg in (een heel smal wegje). 
Je volgt nu opnieuw de GR.

 18 
Op de T-splitsing ga je naar links.

 19 
Je komt op een T-splitsing aan een pleintje en slaat rechts af.

 20 
De eerstvolgende weg ga je naar links. Dit is een smal straatje net na huis-
nummer 20.

 21 
Op de T-splitsing ga je naar rechts en meteen weer naar links (voor de 
haag). Nadien kan je niet anders dan naar rechts gaan.

 22 
Je komt op een kruispunt en gaat rechtdoor, de Dennenlaan in. Die gaat 
na een tijdje over in een onverhard pad tussen de akkers.

 23 
Tussen de akkers kom je op een kruispunt van onverharde wegen, je gaat 
hier naar rechts waardoor er nu aan je rechterzijde een rij bomen staat. Je 
volgt dit pad en volgt nu niet langer de GR. 

 24 
Op de splitsing met de verharde weg ga je rechts. Dit is de Selsaetenstraat. 
Onderweg kruis je een weg links maar je volgt rechtdoor tot het einde van 
de straat (te herkennen aan de witte blokken).

 25 
Op het kruispunt met de witte blokken ga je naar rechts.

 26 
De derde straat sla je rechts af (aan Residentie Sint-Michiel). Nadien ga 
je tussen de huisnummers 44 en 46 meteen weer links af. De doorgang 
ziet er uit als een oprit van een garage, maar aan het einde rechts begint 
een heel smalle weg. Je volgt deze. Op het einde verandert de weg in een 
kiezelpad en ga je naar links richting de drukke baan. 

 27 
Op de T-splitsing ga je naar links en meteen weer naar rechts, de Melkerij-
straat in.

 28 
De eerstvolgende onverharde weg ga je naar rechts, ter hoogte van het 
paaltje met aanduiding fietsknooppunt 02. 

 29 
Op het einde van de onverharde weg ga je naar links.

 30 
Op de T-splitsing ga je naar links. Je bent nu in de Wiekenstraat. Je gaat 
rechtdoor op de volgende twee kruispunten en komt zo na een tijd in een 
autoluw straatje tussen de velden, de Populierenlaan. 

 31 
In de Populierenlaan buig je onmiddellijk mee af na rechts. Ter hoogte van 
de witgele paaltjes ga je rechtdoor de graswegel in.

 32 
Je botst op een grote serre en gaat voor de serre naar links. Eens je de 
serre op je rechterkant voorbij bent, ga je achter de rij bomen naar rechts.



 33 
Eens je de serres voorbij bent, kom je op een T-splitsing van onverharde 
wegen. Hier ga je naar rechts. Je loopt deze straat uit tot het einde.

 34 
Je komt op een T-splitsing met een verharde weg en gaat naar rechts. De 
weg buigt wat verder naar links af. Je volgt mee (fietsknooppunt 6 vol-
gend).

 35 
De weg buigt ter hoogte van een spiegel naar rechts af, maar jij gaat naar 
links. Je volgt dit pad gedurende lange tijd. Ook wanneer het overgaat in 
een onverhard pad, blijf je volgen.

 36 
Je komt bij een T-splitsing met een andere onverharde weg en gaat naar 
rechts. Na een tijdje wandelen gaat de onverharde weg weer over in een 
verharde weg.

 37 
Je komt op een splitsing met de Netelaarstraat en slaat links af. Je volgt 
lange tijd rechtdoor. De weg gaat over in een autoluwe weg.

 38 
Je gaat de tweede straat langs rechts in. Je bent nu in de ‘t Serclaesdreef. 
Je gaat lange tijd rechtdoor.

 39 
Je komt op een kruispunt met de drukke Herentalsebaan en gaat ook hier 
rechtdoor (via het zebrapad), waardoor je in de Kapelaan Staslaan terecht-
komt. Op het einde gaat die over in een autoluwe straat. Je blijft gewoon 
volgen.

 40 
Je komt op een T-splitsing en gaat naar links.

 41 
Je komt opnieuw op een T-splitsing. Het Fort van Wommelgem ligt recht 
voor jou. Je steekt over en gaat de groene oase van het fortdomein in. Je 
gaat naar links en neemt niet het pad dat is afgebakend met een stenen 
boord, maar het pad erachter. 

 42 
Je komt op een T-splitsing aan voetbalvelden en een parking. Je gaat naar 
rechts en neemt nadien de eerste straat links. Je loopt zo het fort in. Eens 
in het fort ga je onder de brug naar links. Je komt zo weer uit bij het start-
punt van de wandeling.

Infofiche Groen Kruis-wandelroute Wommelgem ©provincie Antwerpen, versie april 2022. 

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


