
WANDELING 2 – BOSHUISWANDELING  

 

KNOOPPUNTEN:  

20 - 41 – 24 – 25 – 23 – 22 – 30 – 21 – 48 – 20 

5,8 KM WAARVAN 0,6 KM VERHARD 

 

VARIANT VOOR KINDERWAGENS EN ROLSTOELEN: 

20 – 41 – 25 – 23 – 22 – 53 – 33 – 30 – 21 – 48 – 42 – 19 – 20 

6,3 KM OVER VERHARD WANDELPAD (4,6 KM) EN VERHARDE WEGEN (1,7 KM) 

We vertrekken aan het knooppunt 20 gelegen bij het boshuisje en het bezoekerscentrum.  Het Boshuisje is een 

voormalige boswachterswoning die gebouwd werd kort na 1800.  Kort na de eerste wereldoorlog werd het 

bekend als het huisje van de Loteling uit de gelijknamige roman van Hendrik Conscience. De loteling was wel 

geen bestaand figuur, maar vast staat dat Conscience zijn fictief verhaal in het Boshuisje situeerde.  

Bij het begin van de wandeling steken we de Tappelbeek over. Deze loopt van noord tot zuid door het 

Zoerselbos. De spui die we oversteken diende om de Hooidonkse Beemden te bevloeien en zodoende een 

hogere hooiopbrengst te bekomen. 100 meter verder zien we links onder bos de oude visvijvers die door de 

paters Bernardijnen tijdens de 18
e
 eeuw aangelegd werden. Aan knooppunt 25, draaien we links af en lopen 

langsheen de verkaveling “Ten Bos”. Deze ligt midden in het Zoerselbos en werd gerealiseerd op het einde van 

de jaren’60 van de vorige eeuw. Het was de bedoeling het hele Zoerselbos op dezelfde manier te verkavelen.  

Knooppunt 23 ligt op de Antwerpse Dreef. Deze verbond het Zoerselhof, de residentie van de Paters 

bernardijnen, met de steenweg Antwerpen-Turnhout te Sint-Antonius. Aan knooppunt 22 komen we in het 

Schriekbos. Hier gebeurde de eerste grote dennenaanplant in de Kempen (1718). Het was de bedoeling de hele 

Schriekheide om te zetten in naaldbos. De paters konden slechts 70 ha realiseren. De Franse Revolutie maakte 

een einde aan hun plannen. Via knooppunten 30, 21 en 48 komen we op de oude grens tussen Westmalle-

Zoersel  en Halle.  

 

 

 

 

 

 


