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START EN PARKING

Onthaalpoort Donkmeer
Donklaan 123, Berlare

AFSTAND

10,2 km

BEWEGWIJZERING

wandelknooppunten Kalkense Meersen: 
9 – 11 – 10 – 31 – 30 – 29 – 28 – 14 – 15 – 7 – 
1 – 2 – 9

GOED OM WETEN

 — 85 % onverhard 
 — vlak, vochtig landschap  
 — waterdichte wandelschoenen aangeraden  
 — activiteitensite en speelzone onderweg
 — honden welkom aan de leiband

Turfputwandelroute



100HOBOKENSE POLDER

De Hobokense Polder is een beetje als een tuin voor veel 
Antwerpenaren. De polder is de grootste brok natuur van 
de stad – zo’n 170 hectare – en wordt omgeven door de 
Schelde, het district Hoboken en een industriezone. Dat 
laatste schrikt sommige wandelaars af, maar dit is voor 
niets nodig, integendeel: het is net de overgang van de 
bedrijvige fabrieken naar de ruisende en kwetterende 
natuur die deze plek zo uniek maakt. 

A.S. Adventure en Natuurpunt sloegen de handen in 
elkaar en stippelden een aantal wandeltochten uit in 
verschillende Vlaamse natuurgebieden. Zo heb je een  
A.S. Adventure-wandeling in het Mechels Broek, in  
het Raspaillebos, in Voeren ... Het zijn één voor één 
tips voor op je wandellijstje, net als deze route door de 
Hobokense Polder, met het logo van de outdoorketen als 
bewegwijzering. 

Deze wandeling van iets meer dan 7 kilometer leidt je 
door graslanden, ruigtes en bos, langs de Schelde, plas-
sen en moerassen. De gehele wandeling is onverhard; 
wees in regenachtige periodes dus voorbereid op een 
zompige ondergrond. 

Een slalommend knuppelpad brengt je naar een groot 
begrazingsblok voor gallowayrunderen. Ze laten zich 
weliswaar niet altijd zien (omdat ze druk in de weer zijn 
op hun zoektocht naar de sappigste grassprieten), maar 
zorg er toch zeker voor dat je op de paden blijft, om de 
habitat van de grazers niet te verstoren. Honden zijn toe-
gelaten als je ze aan de lijn houdt.
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In het zacht heuvelende Pajottenland ligt Heikruis, een 
idyllisch plaatsje in de gemeente Pepingen, waar de al 
even idyllische Ter Rijstwandeling start.

Van bij het begin word je verwend door groene, glooi-
ende velden en ook al hoor je naar je voeten te kijken 
op de onverharde wegen, de uitzichten onderweg zijn te 
mooi om te negeren. Geef je ogen de kost! 

Na een paar kilometer arriveer je bij Ter Rijst, het 
park en bosreservaat waarnaar de route genoemd is. 
Denk: slingerende paadjes, romantische brugjes en sta-
tige bomen. In het neoclassicistische kasteel Ter Rijst, in 
het midden van het park, kan je zelfs overnachten in een 
van de kasteelkamers.

Vanuit het park gaat de route verder via een graswan-
delpad dat je naar het bosgedeelte van het domein leidt. 
Terugkeren doe je via autoluwe straten en veldweggetjes 
langs Pajotse panorama’s. 

In deze regio kan je op zoek naar vijf landschapskubus-
sen. Deze houten constructies staan symbool voor de 
solidariteit tussen de vier woonkernen van de streek die 
samen ‘het Groene Kwadrant’ vormen: Herne, Herfe-
lingen, Kokejane en Sint-Pieters-Kapelle. De kubussen 
hebben een knap design en staan één voor één op gewel-
dige locaties, midden in het groen.

Een van deze kubussen, Mayken, staat vlak bij het 
start- en eindpunt van de Ter Rijstwandelroute. Je moet 
er enkele meters extra voor wandelen, maar Mayken loont 
de moeite. Stap daarom aan knooppunt 271 richting 362 en 
volg de Mollestraat zo’n 400 meter. Aan je rechterkant zie 
je Mayken staan op de heuvelrug. Dit is een toplocatie om 
te genieten van het panoramisch uitzicht. Bij helder weer 
kan je in de verte zelfs de skyline van Brussel ontwaren.

TER RIJSTWANDELING
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START EN PARKING

Toegangspoort Mechelse Heide 
Joseph Smeetslaan 280, 3630 Maasmechelen

AFSTAND

10 km

BEWEGWIJZERING

rode driehoek en gele zeshoek

GOED OM WETEN 
 — meer dan 90 % onverhard   
 — afwisselend vlak en (sterk) glooiend  
landschap  
 — extra mooi in augustus en september  
 — speelbos onderweg 
 — geen horeca onderweg, voorzie eten  
en drinken in de rugzak 
 — honden welkom aan de leiband (maar niet 
voor de wandeling bij de Kikbeekbron)

Mechelse Heide




