
Belse heide en broeken

Praktische gegevens

LENGTE: 17 km

TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 17 (1:50.000)

VERTREKPUNT: Aan de Sint-Lambertuskerk van Bel, deelgemeente van Geel

Bel is een dorp in de provincie Antwerpen. Het ligt in de gemeente Geel, ten oosten van het stadscentrum. Enkele honderden

meters ten oosten van het vertrekpunt van de wandeling aan de kerk vind je taverne De Kleine Volmolen, bijna op het einde

van de wandeling kan je even van het parcours afwijken en hier van een verdiende pauze genieten. Bij het begin van de

wandeling kom je ook langs taverne ’t Voske, maar deze zaak was eind 2009 te koop en in april 2011 nog altijd.

Het  landschap  rond  Bel  is  beschermd.  Tienduizend  jaar  geleden  ontstonden  door  het  ophopen  van  stuifzand  twee

duinenruggen ter hoogte van Bel. De duinen, die nu bijna allemaal bebost zijn, zijn hier 20 tot 30 meter hoog. Ze hebben de

vorm van een parabool. Tussen de twee armen van de parabool ligt de ‘panne’, beter gekend als de Belse heide. Zo een

‘panne’  is  een  kom waaruit  het  zand  opwaaide  in  perioden  dat  er  minder  begroeiing  was  en  het  zand  dus  minder

vastgehouden werd.

Tot in het begin van de 19de eeuw waren de heide en de duinen gedeelde eigendom van de inwoners van Bel. Toen begon

men de duinen met naaldbomen te beplanten en met noeste arbeid maakte men akkers van de heide. Het akkercomplex van

Bel werd ontgonnen volgens een dambordpatroon van percelen en wegen.

Ten zuiden van Bel stroomt de Grote Nete. Het water is overal in de vallei nadrukkelijk aanwezig in de vorm van vijvers,

moerassen en grachten.

Beschrijving

Met de rug naar de kerkdeur ga je naar rechts en bij het bord met wandelwegen linksaf, over de hoofdweg Bel door Bel. Bij

de Kapel O.L.V. Bijstand hou je links aan en bij de splitsing even verder verlaat je de rijweg: je slaat linksaf in een veldweg,

naast een oude stoeterij met huisnummer 1.

De weg wordt een grasweg tussen akkers. De weg bocht naar rechts en wat verder naar links. Hier moet je de weg verlaten

en linksaf slaan. Je loopt over de rand van de akker langs een streep eiken aan je linkerhand. Respecteer het werk van de

landbouwer. Bij het eind van de akker ga je rechtdoor omhoog het bos in en je komt uit bij een kapel van O.L. Vrouw van de

Stilte, tussen twee berken. Neem aan de kapel het pad naar links, tussen de dennen. Op een ander pad sla je linksaf langs

een zitbank. Twintig meter voorbij de zitbank sla je rechtsaf in een boomwortelpad. Ter hoogte van een wit huis aan de

rechterkant in het bos draai je niet met het pad mee naar links, maar je blijft rechtdoor gaan over een minder gebruikt spoor.

Bij een brede weg langs de bosrand steek je gewoon over en je gaat rechtdoor een grasweg op. Na 400 meter steek je een

volgende brede zandweg over en je gaat weer rechtdoor, nu over een smaller graspad tussen bomenrijen.

Het pad eindigt op een brede verharde weg. Enkele meters naar links is er een informatiebord maar onze wandeling volgt de

brede verharde weg naar rechts. Je komt voorbij enkele huizen. Bij een kapel is er een zijweg rechts maar je blijft rechtdoor

gaan. Je komt uit bij een tweevaks betonbaan, de weg Meerhout-Geel. Volg de weg over het fietspad even naar links. Net

voor de brug over de Grote Nete, sla je rechtsaf in een veldweg langs de rivier. Wat verder verwijdert de weg zich van de

rivier en wordt een pad tussen struiken en haagbeuk. Het pad komt langs de afsluiting van het recreatiedomein Lissenvijver

te lopen. Iets meer dan een kilometer voorbij de rijweg Meerhout-Geel eindigt het domein. Hier laat je aan weerszijden van

een bouwvallig huis twee paden rechts liggen en je draait mee naar links. Je steekt de Grote Nete over via de Kannuniksbrug

en je volgt rechtdoor het mooie fietspad. Na 300 meter maakt de weg een bocht naar rechts en wat verder steek je de

Scherpenbergloop over. Enkele tientallen meters verder moet je een zandweg links kiezen die het bos inloopt. Kom je aan

een grote hoeve in het gehucht De Hutten, dan ben je te ver en heb je de weg links gemist.

Je loopt door een gekapte zone en komt op een dwarsweg: linksaf en even verder mee naar rechts draaien. De weg loopt nu

echt het bos in. Aan de linkerkant van de weg zijn er vele paden. Deze dienen enkel om de akkers en weiden aan de overkant

van de gracht te bereiken. Na 250 meter ga je bij een kruispunt rechtdoor en nog 200 meter verder sta je bij een verwarrend

kruispunt. Links zie je een buitenverblijf en een smalle strook naaldbomen. Je draait mee naar rechts en kiest onmiddellijk

links een pad. Je blijft dus globaal in oostelijke richting verdergaan. Het pad brengt je bij een rechtlijnige en bredere weg die

je naar rechts volgt.

Je steekt een brede weg over en je neemt de Kwachtstraat, een brede zandweg. Bij het begin van een groot grasland aan de

rechterkant blijf je rechtdoor gaan. Ongeveer 200 meter verder, bij het einde van een plekje dennen aan de rechterkant,

verlaat je de zandweg en je slaat linksaf het bos in. De weg brengt je het bos uit en je loopt even tussen weilanden. Bij het

einde van de weilanden ga je rechtdoor weer een smal bos in maar je moet goed opletten: bij het begin van een weiland aan

de linkerkant  sla  je  rechtsaf in  een bospad. Het  pad komt langs de rand van het  bos te  lopen. Links zie je  een groot

veengebied. Het pad eindigt op een brede zandweg. Linksaf. Wat verder, bij een gerenoveerde boerderij aan de rechterkant,

sla je linksaf in een pad langs de bosrand. Het pad stijgt licht en draait dan naar rechts, het bos in. Niet veel later echter kom

je in grasland en het pad loopt langs de bosrand verder. Het pad eindigt op een asfaltweg die je naar rechts volgt.

Je  komt uit  de  Wipstraat  en  je  slaat  op de splitsing linksaf  in  een  andere asfaltweg. Net  voor  het  eerste  huis aan  de

linkerkant, bij een Mariakapelletje links van de weg, verlaat je de asfaltweg en je slaat rechtsaf in een zandweg omzoomd

met eiken en elzen. De weg maakt een bocht naar links en daarna een bocht naar rechts. Na deze laatste bocht moet je een

weinig gebruikte grasweg links nemen. Na 300 meter eindigt deze grasweg op een verharde weg. Neem deze weg naar links.
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Na 250 meter moet je deze weg verlaten: je slaat linksaf in een grasweg. Deze loopt langs een gracht. Net voor de ingang

van een weide draait de grasweg haaks naar rechts en brengt je op een asfaltweg. Je steekt deze asfaltweg over en je gaat de

doodlopende straat Gebergte in.

Voorbij het einde van het Gebergte kom je op een betonweg. Volg deze weg even naar rechts maar sla al snel linksaf in een

weinig gebruikte grasweg. Bij het bos ga je in dezelfde richting rechtdoor, langs de bosrand en over de rand van de akker. Let

erop om de gewassen niet te beschadigen. Bij het einde van de akker ga je het bos in en je neemt een smal bospad naar

links. Dit pad brengt je al snel bij een akker, ingesloten door bos. Rechtsaf langs de bosrand. Bij het einde van het naaldbos

ga je nog enkele meters rechtdoor en je draait dan naar links met een pad dat in het bos loopt, evenwijdig met de rand van

de akker. Ter hoogte van het einde van de akker sla je rechtsaf en even verder, bij het begin van een groot grasland rechts,

sla je linskaf in een pad. Dat pad brengt je bij een uitgelezen picknickplek in het bos met een massieve bank. Bij de bank

vervolgt de wandeling naar links. Je steekt een grachtje over en je draait met het hoofdpad mee naar rechts. Bij een splitsing

hou je rechts aan over het breedste pad. Je komt op een brede weg langs de bosrand. Sla linksaf op deze weg. Bij het einde

van het bos blijf je rechtdoor gaan, over de rand van een akker.

Je komt bij een asfaltweg. Steek gewoon over en ga rechtdoor in een weg langs de rand van een bos aan de linkerkant.

Verderop loopt de weg langs de rand van een bos aan de rechterkant. Voorbij het bos ga je rechtdoor in een pad tussen

paardenweiden. Je komt uit tussen de huizen. Neem de asfaltweg even naar links maar neem snel de eerste rechterzijweg,

een brede veldweg. Laat een grasweg links liggen en vervolg over de veldweg. De weg slingert tussen weiden en loopt verder

door bos. Je komt op een kruispunt bij een paardenweide aan de rechterkant. Sla rechtsaf en volg de berijdbare weg. Bij het

begin van de huizen wordt de weg verhard maar je slaat hier rechtsaf in de Zavelberg door het bos. Wanneer je weer aan

huizen komt, sla je linksaf in een weg in de richting van de grote baan. De grote baan volg je 150 meter naar links over het

fietspad. Hier verlaat je de weg. Je laat Genepas rechts liggen, 15 meter voorbij Genepas sla je rechtsaf in een bospad. Het

pad klimt een heuveltje op. Bovenop de heuvel sla je rechtsaf en je volgt het kammetje. Het pad brengt je op een brede weg,

neem deze brede weg naar links. Je staat al snel voor een open plek: steek deze open plek niet over maar sla bij het begin

van de open plek rechtsaf en neem een mooi pad dat het bos inloopt. Je komt al snel bij de bosrand. Uit het bos zie je een

grote veenachtige open plek. Wie goed kijkt, ziet in de verte aan de overkant van de open plek een brugje. Dat is een brugje

over de Grote Nete en daar moet je naartoe. De te volgen weg loopt naar rechts helemaal om de open plek heen. Het krioelt

hier van de paden maar je weet dus dat je in het bos moet blijven en de open plek aan je linkerhand moet houden. Normaal

gesproken kom je bij een vijver. Sla linksaf langs de rand van de vijver met de vijver aan je rechterkant. Bij het einde van de

vijver sla je rechtsaf, langs de Grote Nete in de richting van een pompstation. Bij dit pompstation vind je het brugje dat je

over de Grote Nete brengt.

Over de Grote Nete onmiddellijk rechtsaf, een volgende brug over en dan verder over het pad langs de rivier. Na een halve

kilometer verwijdert het pad zich van de rivier en brengt je op een kruispunt. Linksaf hier over een rechtlijnige berijdbare

weg. Bij een spltising, waar de weg een gracht oversteekt, sla je rechtsaf en je loopt al snel op een pad langs een gracht. Het

pad leidt naar de Zeeploop. Steek deze gracht over via het betonnen brugje, ga even naar rechts en dan weer naar links, een

pad langs akkers, bos en verder paardenweiden. De weg eindigt op een dwarsweg in een zone met buitenverblijven. Neem de

weg naar rechts, langs de bosrand. Na 300 meter, bij een bewegwijzerde spar op een driehoekig pleintje, sla je linksaf in een

zandweg. Wat verder ga je bij een kruispunt rechtdoor en je volgt de rechtlijnige weg tussen akkers. Bij het einde van de

akker aan de rechterkant kom je bij recent gekapt bos rechts. De wandeling sloeg hier oorspronkelijk rechtsaf en volgde

bospaden die langs de weiden kronkelden tot op een brede weg voor een hek. Je ziet het hek van ver over het gekapte bos,

het bevindt zich 250 meter verder in noordoostelijke richting. Door het verdwijnen van het bos, verdwijnen misschien ook de

paadjes. Je kan proberen de bosrand toch te volgen en je te oriënteren op het hek. Je kan ook het gekapte bos laten voor wat

het is, de rechtlijnige weg nog wat verder volgen en op het groot kruispunt rechtsaf slaan. Beide mogelijkheden zijn op het

wandelkaartje aangegeven. Hoe je ook bij het hek komt, met dit hek aan je linkerhand volg je de brede weg nog even verder.

Bij een lange smalle open plek met een kot erop aan de linkerkant ga je nog even rechtdoor, langs een grasland rechts. Bij

het einde van het grasland sla je op een kruispunt linksaf in een smal pad. Je blijft altijd rechtdoor gaan, links door het bos

zie je de open plek met het kot erop. Ook ter hoogte van het einde van de open plek links blijf je rechtdoor gaan. Je komt uit

op een dwarspad met aan de overkant een omheind stuk bos. Sla rechtsaf op dit dwarspad. Aan je linkerhand is er een akker.

In de verte aan de overkant van de akker zie je een weg het bos inlopen. Bij deze weg moet je geraken. Daal daarom ter

hoogte van het einde van de akker links de heuvel af en volg de rand van de akker via een pad door het bos. Op het einde

moet je slechts enkele meters naar links uitwijken om bij het eind van de akker te komen. Hier sla je dus rechtsaf in de weg

door het naaldbos. Verderop loopt de weg langs de bosrand. Even voorbij het einde van het bos aan de rechterkant draai je

met de weg haaks naar links en je komt tussen de huizen. Sla bij het begin van de bebouwde kom linksaf in de berijdbare

weg (tenzij je naar taverne De Kleine Volmolen wil, dan ga je rechts). Even verder, bij het einde van de akker links van de

weg, verlaat je de berijdbare weg en je slaat rechtsaf in een bospad langs een omheining. Na het bos loop je over grasland

verder. Op het einde van dit pad rechtsaf. Links in de verte zie je de kerk van Bel  al  liggen. Je moet nog een keer een

graspad links kiezen en verderop links aanhouden, langs de oude kerkmuur.
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