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GruunRant wandeling Rondje Wommelgem 
 
Versie 29 juni 2021 
(voor updates: zie www.gruunrant.org/wandelroutes) 
 
Lengte 12,5 km 
Wegbeschrijving in wijzerzin 
Schoeisel en toegankelijkheid: goed begaanbaar. 
 
 
Startpunt  
vrij te kiezen (lusvormige wandeling)  
 
Deze voorlopige routebeschrijving start aan de Kerkplaats in 
Wommelgem, aan de smalle zijstraat Godshuisweg (tussen huisnummers 16 en 18). 
 
Na een twintigtal meters versmalt de weg nog. Ten einde sla je linksaf - volg de rood-witte wegmarkering van de 
GR12. Ten einde (aan de Sint-Johannastraat) sla je rechtsaf, naar de Kruizemunt. In deze straat sla je snel naast het 
huis met nummer 20 links een betegeld paadje in. Net vóór de Beukenlaan neem je schuin rechts een wandelpaadje, 
waarna je de Beukenlaan oversteekt en via een andere doorsteek aan De Biekens komt (zie kaartjes hieronder). Daar 
sla je rechtsaf en loop je verder door de Dennenlaan.  
 

 
 

 
Hier zit je nog altijd op de Grand Rondonnée nr. 12. Je steekt de Diepebeek over. 
 
  

http://www.gruunrant.org/wandelroutes
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[info: Diepebeek 
Di riviertje is de belangrijkste Wommelgemse zijtak van het Groot Schijn, de rivier die meer noordelijk de grens 
vormt tussen Wommelgem en Wijnegem.  Ooit, in de vroege middeleeiuwen, waren die waterwegen veel breder 
dan nu. Er zijn historici en heemkundigen die beweren, op basis van archeologische vondsten en schriftelijke 
bronnen, dat de Noormannen met hun schepen over deze waterwegen tot in Broechem en Lier konden varen. Maar 
andere heemkundigen spreken deze bewering tegen.] 
 
Net voorbij de Diepebeek zie je rechts van de landelijke weg twee majestueuze beuken die in het kader van een 
project van Erfgoed Voorkempen, ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog, erkend zijn als ‘veteraanbomen’. Een 
gedenkplaatje geeft de nodige toelichting. 
 
De zandweg rechtdoor heet hier Diepenbeekstraat en loopt door open akkerland. In de twaalfde eeuw waren deze 
gronden eigendom van de machtige Sint-Michielsabdij van Antwerpen. Het gebied werd aangeduid als "Helsten" en 
kreeg later de naam "Ekstervelden". 
 
Na de eerste weide sla je rechts een veldweg in (langs het veld) die met een bocht van ongeveer 90° in de 
Selsaetestraat uitkomt, tegenover de Selsaetenhoeve. 
 

 
 
[info: Selsaetenhoeve(n) 
De huidige "Selsaetenhoeven"  (het zijn er twee!) waren vroeger eveneens eigendom van de Sint-Michielsabdij en 
droegen de naam "Sint-Michielshoeven" mogelijk ook "Helsten Hoeven" . Het complex werd door de abdij in twee 
verdeeld . Beide delen van het complex werden in de loop der tijd meermaals door brand en onlusten geteisterd. 
Het thans oudste gedeelte bevindt zich in de ingevallen hoeve en dateert uit de 17de eeuw. De naamsverandering 
tot "Selsaetenhoeven" verwijst naar de landstreek gelegen achter het hoevencomplex dat omstreeks de 16de eeuw 
als "Selsaetenveld" nekend stond] 
 
Je slaat de Selsaetestraat rechts in en volgt die tot aan de Kasteelstraat. Aan de rechterzijde ligt het in oorsprong 
12de-eeuwse kasteel Selsaeten naast het woonzorgcentrum met assisitentiewoningen Wommelgheem/Armonea.  
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[info: kasteel Selsaeten 
Ook dit kasteel, in oorsprong een versterkte hoeve, was ooit eigendom van de Sin-Michielsabdij, maar ging in de 13de 
eeuw over naar de familie Van Berchem. Eind 15de/begin 16de eeuw  werd het gebouw vervangen door een nieuw 
kasteel dat echter in 1542 werd verwoest door de troepen van Maarten van Rossum. Het werd heropgebouwd maar 
in 1895 gesloopt en vervangen door het huidige kasteel. Alleen de slottoren is door de eeuwen heen blijven bestaan. 
In deze toren bevindt zich nog altijd de kapel van de H. Drievuldigheid, een Kapelanie die hier door Willem van 
Berchem in 1394 werd gesticht.] 
 
Neem in de Kasteelstraat de tweede zijstraat rechts: de Sint-Michielsstraat. Tussen de appartementsblokken met de 
nummers 46 en 44 vind je een doorgang die eruit ziet als een gewone, helaas verharde garage-oprit. Aan het einde 
daarvan begint aan de rechterzijde – zonder dat dit aangegeven is – een trage weg die schuin, tussen enkele tuinen 
door, naar de Welkomstraat loopt. Daar kom je uit tegenover het huis nr. 76. 
 
Sla de Welkomstraat links in en neem meteen de eerste straat rechts: de Melkerijstraat.  
Tussen de huizen 42 en 46 sla je rechts een trage weg in (Molenbaan) aan het einde waarvan je schuin-links het 
Maalveld inslaat. Die komt uit in de Wiekenstraat waar je linksaf, dus in zuidelijke richting verder wandelt. 
 
Aan het einde van de Wiekenstraat steek je via het zebrapad de drukke Herentalsebaan over en je neemt meteen 
het verlengde van de Wiekenstraat: de Corluystraat. Je volgt deze straat tot de Stommehoevenstraat die je 
oversteekt om verder zuidwaarts de Populierenlaan in te wandelen. 
 
[info: Stommehoeven  
In het begin van de Populierenlaan vind je de hoeve Corluy of "Populierenhoeve". Deze hoeve was vroeger een 
gedeelte van de zogenoemde "Stomme Hoeven" en alweer eigendom van de Sint-Michielsabdij.   
De benaming "Stomme" komt een eerste maal voor in 1585. Het complex "De Stommen" omvatte meerdere hoeves 
waaronder de "Grote Stomme" en de "Kleine Stomme ". Deze laatste is de huidige Populierenhoeve. De betekenis 
van het toponiem "Stomme" is tot op heden onbekend.] 
 
Je volgt de Populierenlaan die een bocht naar rechts maakt en vervolgens een naar links. Aan de volgende bocht ga 
je niet naar rechts maar ga je rechtdoor. Dit is een trage weg die aangeduid is als Pietingpad.  
 

     
Normaal is een trage weg zowel voor voetgangers als voor fietsers bedoeld, maar dit pad is niet erg geschikt voor 
fietsers. Het loopt langsheen de noord- en oostzijde van een gigantisch glazen  tuinbouwbedrijf. Op zichzelf is dat 
geen fraai gezicht, maar als je de andere kant opkijkt, zie je een prachtig open landschap. Akkers en velden zijn 
misschien ecologisch minder waard dan natuur- en bosgebieden maar ze zijn ook niet te versmaden als landelijke 
omgeving.  
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Zodra je weer in zuidelijke richting wandelt, volgt het pad de linkeroever van de Diepebeek, tot aan de 
Broederloozestraat. Dit is een van de weinige onverharde straten in Wommelgem die ook voor auto’s toegankelijk is.  
Ze vormt de grens tussen Wommelgem en Vremde (Boechout). De naam ‘Broederloze’ heeft niets met broeders te 
maken, zo deelde Eddy Smits ons mee, maar is een verbastering van ‘Broddeloze’ wat eigenlijk ‘minder vruchtbare 
grond’ betekent. Je slaat de Broederlozestraat rechts in en na een paar honderd meter neem je rechts de 
Pietingbaan in noordelijke richting. 
 

Aan het fietsknooppunt 17 volg je de Pietingbaan naar links 
(richting knooppunt 6) tot aan de Leliebaan.  
Daar volg je niet de fietsknooppuntenroute maar sla je linksaf.  
 
Volg de Leliebaan tot ze (voorbij het huis nr. 24) overgaat in een 
trage weg die een bocht naar rechts neemt. Op het T-punt met 
een onverharde weg rechts in slaan (Netelaarstraat). Aanvankelijk 
is deze straat ook een onverharde landbouwweg, die pas 
geasfalteerd is vanaf de plek waar je aan de linkerzijde een 
dierenasiel passeert: een afdeling van het Blauwe Kruis van België. 
In deze omgeving zie je vaak vrijwilligers die met een of meerdere 
asielhonden een wandeling maken. 
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Net voorbij het dierenasiel neem je de eerste straat links: de Hulgenrodestraat. En verder de tweede straat rechts - 
dat is een dubbele dreef tegenover de ingang van het omgrachte 
kasteel Hulgenrode. Van deze dubbele weg neem je best de meest 
oostelijke dreef, genaamd Het Serclaesdreef,  
 
[info: Hulgenrode 
Over Hulgenrode is reeds sprake in de 12de eeuw, het heette toen 
"Hillincrode".  Zoals bij de meeste latere lusthoven was 
"Hulgenrode" aanvankelijk een versterkte Hoeve.  Een kasteel  
werd opgetrokken einde 16de , begin 17de eeuw.  Een van de 
toenmalige bewoners was Karel van den Heetvelde wiens 
grafsteen in het grasperkje achter de St-Petrus & Pauls kerk ligt. In 
1914 werd het kasteel door brand verwoest. Na de Eerste 
Wereldoorlog werd  op de grondvesten een nieuw kasteel, het 
huidige, gebouwd.] 
 
Aan de rechterkant in de dreef zie je dat verscheidene bomen een 
naambordje hebben gekregen – huizen hier vleermuizen met 
namen als Batman, Jerom, Zorro en Asterix? (we kennen uiteraard 
ook de echte reden)  
 
Volg de dreef tot je aan de Herentalsebaan komt. 
 
Steek die baan voorzichtig over en wandel verder in dezelfde noordelijke richting langs de Kapelaan Staslaan. Voorbij 
het huis nummer 32 is deze woonstraat geknipt: ze wordt vervolgd als trage weg, wat dus weer aangenaam 
wandelen is. 
 
Aan het einde hiervan sla je links de Van Asschestraat in, tot je aan de Fortbaan komt.  
 

 
 
De Fortbaan loopt helemaal rond het Fort II, het meest noordelijke nog bestaande exemplaar van de 
Brialmontforten die gebouwd zijn in de jaren 1860-1864. Aan de binnenzijde van die autobaan is zowel een fietspad 
aangelegd als een joggingpad (de zogenaamde Finse looppiste), maar als wandelaar steek je die best over en kies je 
het voetpad dat doorheen het groen naar de lager gelegen wandelweg rond de fortgracht loopt.  
 
[Het fietspad rond Fort II is genoemd naar Lea Provo (1922-1997) die rond 1970 in Zuid-India twee dorpen heeft 
uitgebouwd in de geest van Ghandi, met onder meer veel aandacht voor natuurgeneeswijzen en biodynamische 
landbouw. Haar werk wordt voortgezet door projecten van de vzw SAWES waarvan de gemeente Wommelgem 
peter is.] 
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Dit lage wandelpad, goed gekend bij vissers, volg je in wijzerzin tot aan de westzijde van het fort. Hiermee volg je ook 
het Roosehofwandelpad van de gemeente Wommelgem dat aangegeven is met groene (eigenlijk turquoise) pijltjes. 
 

 
 
 
[info over de park- en natuurwaarde van Fort II – nog in te vullen] 
 
 
Blijf de turquoise pijltjes volgen tot je aan de westzijde, voorbij enkele sportvelden (die je links laat liggen) op de met 
bakstenen muren omgeven rondgang van het eigenlijke fort uitkomt. Daar draai je linksaf waar de pijlen aangeven 
dat je in het Binnenfort de ingang A van een Feestzaal en ook de lokalen 1-21 kunt bereiken. Onder een brug, waar 
rechts de ingang A van de feestzaal is, ga je daar tegenover, dus aan de linkerkant, een tunnel in, richting parking 2 & 
3 (dit is ook aangegeven met een turquoise pijl van het Roosehofwandelpad). 
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Bij het verlaten van de tunnel steek je gracht over en draai je 
vervolgens rechtsaf om het pad in te slaan waar fietsen niet 
toegelaten is. Zo vervolg je de wandelweg langsheen de fortgracht, 
met tal van vissersplekken.  
 
Je komt uit op de Fortbaan en hier volg je niet meer de pijlen van het Roosehofwandelpad – tenzij je even de site wil 
bekijken waar tot 1955 het kasteel Roosehof stond (Rooshofkapellaan 7, aangegeven met een gele R op de luchtfoto 
hierboven)  
Of je dat zijstapje hebt gekozen of niet, onze route volgt verder de wandelweg langsheen de fortgracht, die van op 
de Fortbaan aangegeven is met GR-markering: rechtsaf dus en een paar meter naar beneden. 
 

  
 
Je blijft de grachtwandeling enkele honderden meters volgen tot je, voorbij de bocht rond het meest noordelijke 
punt van het fort, een hoger gelegen hondenweide gepasseerd ben (op de luchtforo hierboven aangegeven met een 

donkerrode H) en de GR-
markering aanwijst dat 
je linksaf het wandelpad 
rond de gracht weer 
verlaat en de helling 
opgaat. 
 
   
 
Daar steek je een 
hobbelig stuk grasland 

over tot je weer aan de Fortbaan komt. Hier sla je rechtsaf, steek je de looppiste over en volg je een tijdje het 
fietspad. 
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Even verder, de bocht nemend in zuidoostelijke richting,  draai je met een rechte hoek linksaf – je steekt de Fortbaan 
over waar de GR-markering duidelijk is aangegeven op de achterzijde van een rond verkeersbordje. 
 

    
 
Je komt nu op een trage weg, waar je bij helder weer in de verte de kerktoren van Wommelgem ziet. Na drie-
vierhonderd meter versmalt de weg nog, tussen hoge weidehekken, en je volgt het pad tot het aan de linkeroever 
van de Rollebeek naar links afdraait en uitkomt op de Rollebeekstraat. Daar ga je naar rechts. 
 
Dit is nog altijd de GR-route, die je volgt door de eerste straat rechts (naast huisnr. 33)  in te slaan. Deze weg heet 
Moffenhoeven en komt uit in de Van Asschestraat, waar de zogenaamde Moffenhoeve rechts van de straat gelegen 
is.  
 
[Info: Moffenhoeve 
De huidige "Moffenhoeve"  is niet de historische "Moffenhoeve" die destijds ter hoogte van  het kruispunt 
Rollebeekstraat/Hoevenstraat stond. Die werd gesloopt na de Tweede Wereldoorlog  en de huidige hoeve met deze 
naam werd opgetrokken met stenen afkomstig van die verdwenen hoeve. Deze stenen zijn speciaal gevormd en 
werden "moeffen" genoemd.  ( "Moffen"  heeft dus niets met WO2 te maken!) 
Het domein waar de oude "Moeffenhoeve" stond is wellicht één der oudst bekende sites van Wommelgem. Zij gaat 
terug tot de Frankische periode en werd in de middeleeuwen "Hofstad" genoemd . In 1302 sneuvelde een Ridder Ter 
Hoffstad  uit Wommelgem in de Gulden Sporenslag. Hij vocht met Brabantse troepen aan Franse zijde.] 
 
 
Tegenover de huidige Moffenhoeve draai je links een smal wandelpad in, dat je volgt tot aan de Schranshoevebaan. 
Daar ga je linksaf (nu ben je niet meer op de GR-route) en zo bereik je, aan het einde daarvan, weer de 
Rollebeekstraat die je naar rechts inslaat.  
 
De Rollebeekstraat komt na een rechte hoek (waar je een brandweerkazerne passeert) uit op de Hoevenstraat die je 
oversteekt en – let op! – meteen weer naar links verlaat via het vervolg van de Rollebeekstraat. Aan de Ternesselei 
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sla je rechtsaf om dan langs de eerste straat links weer naar het noorden te wandelen door de Doornaardstraat. 
Neem hier de eerste straat rechts:  ’t Sween.  
 
Waar deze straat na een honderdtal meters naar rechts afdraait, ga je rechtdoor: een trage weg, weliswaar 
geasfalteerd, naast het huis nr 3 (je ziet het huisnummer niet, maar er staat een beeld in de voortuin naast het pad – 
een stenen omhelzing, zullen we maar zeggen). Dit pad verbindt ’t Sween met de Terstraetenweg, die je ook niet 
inslaat maar die je oversteekt om aan de overzijde het Kapelleveld in te wandelen. Ook dit is een verharde trage weg 
en ze komt uit in de Sportstraat. Hier sla je linksaf en aan het einde van de Sportstraat vind je weer een trage weg, 
ditmaal onverhard, die verder naar het oosten, dus naar rechts loopt en die verbinding maakt met de (geasfalteerde) 
Kapelstraat.  
 
De Kapelstraat volg je tot je aan de rechterkant, achter een beukenhaag, een kasteeltje opmerkt, het gerestaureerde 
17de-eeuwse “Hofke Moons”. Hier splitst de Kapelstraat zich: zowel de  zijstraat links als de weg rechtdoor heet 
Kapelstraat; neem de weg rechtdoor tot aan de Jan Moonsstraat, die je rechts inslaat. 
 
[info: Hofke Moons 
Het goed bestond reeds rond 1400, heette vroeger "Haenkensgoet" en kreeg zijn huidige vorm rond 1625. Het deed 
vele jaren dienst als pastorij van Wommelgem en het werd in 1799 verkocht omdat de toenmalige pastoor weigerde 
zich te plooien naar de eisen van de Franse bezetter. Het is genoemd naar veearts Jan Moons (1793-1867), de 
eigenaar van het pand die halverwege de 19de eeuw burgemeester van Wommelgem was. Het hof en de omgeving 
zijn erkend als “monument”.] 
 
Vanaf het huisnummer 21 loop je best langs het voetpad, rechts  van de straat, achter enkele geparkeerde auto’s 
door. Sla tegenover het huisnummer 21 niet af naar de Torenstraat, maar vervolg de Jan Moonsstraat tot deze, na 
een paar lichte asverplaatsingen, uitkomt  op de hoek van de Kerkplaats en de Mortelmansstraat. 
 
Dit is het einde van dit Rondje Wommelgem. 
 

 
De meeste historische en heemkundige informatie in de info-blokjes is gebaseerd op gegevens die ons zijn bezorgd 
door Eduard Smits, voorzitter van de Wommelgemse heemkundige kring De Kaeck. 


