
Bruggeskeswandeling
In het Gewestbos in Ravels - met 850 hectare een van de grootste 
bosgebieden van de provincie Antwerpen - wacht je 100% offroad 
wandelplezier. Beken, grachten en greppels doorkruisen het domein. Wees 
gerust: twintig houten bruggetjes houden je voeten droog! Via smalle, 
kronkelende zandpaadjes verken je een gevarieerd landschap met bos, 
graslanden, historische vennen en heide. Het veerpont over het kanaal 
vormt een heerlijk intermezzo op je wandeling.  

Extra wandeltips en toeristische info op 
www.toerismeravels.be en www.kempen.be.
Meer details over het Gewestbos op 
www.natuurenbos.be/gewestbosravels.

gemeente / Ravels

vertrek en parking / Bezoekerscentrum Boshuis, Jachtweg 27, 2381 Ravels (nabij 
wandelknooppunt 84)

afstand / 10 km

bewegwijzering / rechthoekige witte bordjes met rode driehoek en pijl

landschap / variatie aan bostypes, graslanden, heideveldjes en vennen

ondergrond / volledig onverhard; trek stevige wandelschoenen aan

horeca / Boshuis Ravels, Jachtweg 27; Boswachtershuisje, Arendonksesteenweg 
37 in Ravels; Burcht Hertog Jan, De Laks 8 in Oud-Turnhout (bereikbaar via 
veerpont van mei tot en met september)

Check vooraf of de horeca open is en zo ja, respecteer ter plaatse alle 
geldende veiligheidsmaatregelen.

diverse picknickplekken / zie kaartje

fijne extra’s / Van mei tot en met september gratis veerpont over Kanaal Dessel-
Turnhout-Schoten naar taverne Burcht Hertog Jan (in mei, juni en september 
woensdag t/m zondag 11-18 uur; in juli en augustus elke dag 11-18 uur) / Op het 
traject van de Bruggeskeswandeling ligt een geocache. / Bij het Boshuis start ook 
het Grave Ravenpad, een kinderwandeling met plezante opdrachten in de natuur 
(www.graveraven.be).

Stem op www.wandelingvanhetjaar.be

P

RAVELS

Kanaal van Dessel

naar Schoten over Turnhout

Kesseven

Klotgoor

Zwartgoor

Gewestbos Ravels

Gewestbos Ravels

vertrek

MARNEFFEDREEF

JACHTWEG

              ARENDONKSESTEENW
EG    

Bezoekerscentrum
Boshuis

P

Wandelroute

Onverharde ondergrond

500 m0 m
N

Met dank aan Toerisme Provincie Antwerpen ©2021 | Nadruk of aanpassing onder gelijk welke vorm 
is verboden | Kaartontwerp TPA & Elke Feusels | www.provincieantwerpen.be | Voor verbeteringen en 
suggesties op de routes en de bewegwijzering: www.routedokter.be | Bronvermelding OSM: 
Bron: © OpenStreetMap contributors” - CC-BY-SA Licentie (www.openstreetmap.org/copyright)


