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Step Tours - De Pieren Route

Lengte: 34.6  km

Stijging: 59  m

Moeilijkheidsgraad: 3/10

Routebeschrijving

Prachtige route door 'Groot Ravels':
Ravels, Weelde en Poppe
l. Deze route dankt haar naam aan de bijnaam van de 
inwoners van deze prachtige gemeente: 'de Ravelse 
pieren'. Deze route brengt je langs
prachtige landelijke wegen
naar mooie
dorpskernen met horeca.
Je passeert het kanaal Dessel - Schoten en kan zelf 
een rustpauze inlassen bij een
'hippe' zomerbar
aan het kanaal.

Bezienswaardigheden

Parochiekerk Sint-Adrianus

1  - Afstand langs route: 0.43  km

Afbeelding 1: Parochiekerk Sint-Adrianus (Bron: De 
Sadeleer, Sibylle, 01-08-2001, ©Vlaamse Gemeenschap)

Vrijstaande neogotische kerk, gebouwd circa 1900 
naar ontwerp van P.J. Taeymans; ontwerp dateert van 
18 februari 1898. Omhaagd kerkhof. Tot 1561 
vormden Hegge, Poppel, Ravels en Eel één parochie, 
behorende tot het bisdom Luik. Poppel en Ravels 

vormden een "dubbel-kerk" met één pastoor die op 
de pastorie te Poppel resideerde. Circa 1561 werd 
Ravels een autonome parochie binnen het nieuwe 
bisdom Antwerpen.

Overstromingsgebied 'Eel'

2  - Afstand langs route: 0.46  km

Afbeelding 2: Overstromingsgebied 'Eel'

Het overstromingsgebied Eel kan 11.500m³ water 
opvangen. Het deel ten westen van de 
Hogevoortstraat  bestaat voornamelijk uit een 
hakhoutbosje. Elke winter wordt één vierde van de 
oppervlakte volgens een beurtrol afgezet. Het deel 
ten oosten is een grote rietplas. Ook hier wordt 
ongeveer één vierde van het riet elk najaar volgens 
een beurtrol gemaaid. Dit beheer heeft tot doel 
biotoop en bergingsvolume in stand te houden.

Gemeenteschool van Ravels-Eel

1  - Afstand langs route: 0.55  km

Afbeelding 3: Gemeenteschool van Ravels-Eel (Bron: 
Vlaamse Gemeenschap, 01-08-2001, ©Vlaamse 
Gemeenschap)

Voormalige gemeenteschool. Circa 1877 bouw van de 
onderwijzerswoning met een aanpalende klas, 
achteraan de speelplaats met pissijnen, naar ontwerp 
van P.J. Taeymans; de uitvoering is een combinatie 
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van twee opgemaakte ontwerpen, één dateert van 14 
augustus 1874. In 1913 onder leiding van een zuster 
annonciade van Huldenberg; vanaf 1919, bij de 
splitsing in jongens- en meisjesonderricht, enkel 
gemeentelijke jongensschool. Circa 1934 uitbreiding 
van de klassenvleugel met het huidige rechter 
gedeelte naar ontwerp van J. Taeymans, ontwerp 
dateert van 23 september 1933. In het tweede en 
derde kwart van de 20ste eeuw herstellings- en 
veranderingswerken onder meer aan de  
onderwijzerswoning alsook de bouw van nieuwe 
nutsgebouwen. Momenteel leegstaand.

Kloosterhuis, later gemeentelijke 
basisschool

1  - Afstand langs route: 0.62  km

Afbeelding 4: Kloosterhuis, later gemeentelijke 
basisschool (Bron: Vlaamse Gemeenschap, 01-08-2001, 
©Vlaamse Gemeenschap)

Na de splitsing van de gemeenteschool in jongens- en 
meisjesonderricht in 1919, werd circa 1925 bij het 
bestaande bewaarschooltje uit het vierde kwart van 
de 19de eeuw of eerste kwart van de 20ste eeuw een 
meisjesschool van twee klassen met klooster 
gebouwd onder leiding van de zusters annonciaden 
van Huldenberg; verdere uitbreidingen in het tweede 
kwart van de 20ste eeuw; in 2001 gerenoveerd naar 
ontwerp van F. Vredebos.

Pastorie

3  - Afstand langs route: 3.75  km

Afbeelding 5: Pastorie (Bron: Vlaamse Gemeenschap, 
01-08-2001, ©Vlaamse Gemeenschap)

Voormalige pastorie uit het tweede kwart van de 
18de eeuw, gebouwd onder pastoor C. Cuylen 
(1726-1739). Circa 1865 grondige herstellingswerken. 
Tot 1896 enige pastorie van Ravels (Sint-
Servatiusparochie), ongeveer centraal gelegen tussen 
Ravels-centrum en Ravels-Eel. Voortgaande op de 
Ferrariskaart (circa 1775) en kadastrale schetsen 
eertijds een pastoriewoning met aan weerszijden 
loodrecht gelegen bijgebouwen, gelegen op een 
omwalde (?) site met gestructureerde aanleg met 
onder meer boomgaard, omringd door  bossen. Met 
de oprichting van de Sint-Adrianusparochie te Ravels-
Eel (1896), kreeg elk van beide parochies een eigen 
pastorie, zie te Ravels-centrum, en te Ravels-Eel. In 
1901 werd de oude pastorie met bijgebouwen en 
grond verkocht aan de melkerij "De Eendracht"; in het 
tweede kwart van de 20ste eeuw eeuw afbraak van 
de bijgebouwen en bouw van nieuwe aanhorigheden. 
Het woonhuis zelf is heden in gebruik als burelen van 
een kippenslachterij.

Gewestbos Ravels

4  - Afstand langs route: 4.65  km

Afbeelding 6: Gewestbos Ravels

De Nachtegaal der Maatvennen

5  - Afstand langs route: 5.38  km

Afbeelding 7: De Nachtegaal der Maatvennen
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Deze molen dateert uit 1869. Hij verving een houten 
standaardmolen die een jaar voordien was 
omgewaaid. Het is een typisch voorbeeld van een 
bergmolen. De ronde, stenen bovenkruier staat op 
een 2,70 meter hoog heuveltje en bevat vier zolders: 
de maal-, steen-, lui- en smeerzolder. Het dak (kap) 
waaraan de vier 12,6 meter lange wieken bevestigd 
zijn, kan gedraaid worden (vandaar de term 
bovenkruier). De molen is privébezit.

Woonstalhuis Kastanjehoeve

6  - Afstand langs route: 5.66  km

Afbeelding 8: Woonstalhuis Kastanjehoeve (Bron: 
Vlaamse Gemeenschap, 17-06-2003, ©Vlaamse 
Gemeenschap)

Gerenoveerd woonstalhuis van heden acht traveeën 
onder zadeldak (nok parallel aan de straat, 
mechanische pannen); oorspronkelijk met een 
andere gevelindeling dan de huidige. Gebouwd circa 
1905 en circa 1972 verbouwd en volledig ingericht tot 
woning met garage (korfboogpoort). Ten westen een 
langsschuur van vijf traveeën met afhang onder 
zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse en 
mechanische pannen).

Ravels

7  - Afstand langs route: 5.77  km
Ravels is een plaats en gemeente in de Belgische 
provincie Antwerpen. De gemeente behoort tot het 
kieskanton en het gerechtelijk kanton Arendonk. 
Hoewel de gemeente vernoemd is naar de grootste 
deelgemeente, Ravels, staat het gemeentehuis in 
Weelde omdat dat centraler in de gemeente ligt. De 
inwoners van Ravels, de Ravelsenaars of Ravelaars, 
dragen de bijnaam Ravelse Pieren.
De vroegste benaming van Ravels is Ravenslo en 
dook reeds op in 1165. Hiervan is niet met zekerheid 
geweten of dat de tussen-s op een bezitsvorm wijst  
dan wel dat het om een persoonsnaam gaat. Op 1 
januari 1977 vormden de gemeenten Poppel, Weelde, 

Afbeelding 9: Ravels (Bron: HermanT sixtyeight)

de wijk Kijkverdriet van Oud-Turnhout en de oude 
gemeente Ravels de nieuwe gemeente Ravels. Op 15 
oktober van hetzelfde jaar werd de Ravelse 
heemkundekring Nicolaus Poppelius opgericht.

Overzet Burcht Hertog Jan

8  - Afstand langs route: 6.78  km

Afbeelding 10: Overzet Burcht Hertog Jan

 Met behulp van deze charmante overzet kan je als 
fietser of wandelaar het kanaal oversteken. De 
overzet is niet gemotoriseerd, dus een stille pont 
zoals het hoort in een stiltegebied. De 
natuurgebieden aan weerszijden van het kanaal 
worden met elkaar verbonden en toegankelijker 
gemaakt.  De overzet wordt bestuurd door mensen uit 
de sociale tewerkstelling én door jobstudenten. 
Bezoekers kunnen op het zomerterras aan de nieuwe 
kiosk rustig verpozen.

Fietstip langs de overzet: Lieremanfietsroute
Wandeltip via de overzet: Schipperen tussen 
Oosthoven en Ravels
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vanaf eerste zondag van mei tot laatste zondag van 
september

Hoeve in L-vorm

9  - Afstand langs route: 7.24  km

Afbeelding 11: Hoeve in L-vorm (Bron: De Sadeleer, 
Sibylle, 01-08-2001, ©Vlaamse Gemeenschap)

Hoeve bestaande uit een woonhuis van drie traveeën, 
een stalgedeelte van vier traveeën en een loodrecht 
aansluitende langsschuur van vijf traveeën onder 
(afgewolfd) zadeldak (nokrichtingen parallel aan, 
loodrecht op de straat, mechanische pannen); 
opklimmend tot circa 1877, latere aanpassingen en 
uitbreidingen, zie onder meer de muuropeningen, 
aanbouw en afhang van het woonhuis, recente 
stallingen.

Grafveld Het Heike

10  - Afstand langs route: 10.82  km

Afbeelding 12: Grafveld Het Heike (Bron: Eric Gaba 
(Sting - fr:Sting) and NordNordWest)

Het grafveld Het Heike is een grafveld waarin zich 

minstens 27 graven hebben bevonden, gelegen bij 
Klein-Ravels in de gemeente Ravels in de Belgische 
provincie Antwerpen.
Deze begraafplaats is gebruikt in de periode van de 
late bronstijd tot in de vroege ijzertijd . Conform de 
gebruikelijke begrafenisrituelen in de Kempen 
werden de doden hier gecremeerd, waarna de resten 
bijgezet werden in een grafheuvel of vlakgraf in een 
aardewerken pot. Zelden werden er bijgaven 
meegegeven. De aanwezige urnen waren van het 
Harpstedt-aardewerk, die typerend zijn voor de 
vroege ijzertijd. Men vond verder één kleiner bijpotje, 
een Eierbecher.

Boerenarbeiderswoningen in 
eenheidsbebouwing

11  - Afstand langs route: 11.27  km

Afbeelding 13: Boerenarbeiderswoningen in 
eenheidsbebouwing (Bron: Vlaamse Gemeenschap, 
17-06-2003, ©Vlaamse Gemeenschap)

Eenheidsbebouwing van (half)vrijstaande woningen 
van circa 1907-1908: dubbelhuisjes van heden twee, 
drie tot vier traveeën en één bouwlagen onder 
zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse, 
mechanische pannen). Met uitzondering van nummer 
43, oorspronkelijk met een andere gevelindeling dan 
de huidige, zie verbouwingen/aanpassingen aan 
voornamelijk de muuropeningen, nummer 37 sterk 
gerenoveerd (parement, dakkapel,…).

Bron van de Aa

12  - Afstand langs route: 13.14  km
De Aa heeft niet echt een bron, maar begint officieel 
op deze plek. Reeds in de Atlas der Waterlopen van 
1877 werd het punt van oorsprong van de Aa hier 
ingetekend. Vanaf hier kronkelt hij als een blauwe 
ader noordwaarts. Na zestien kilometer steekt hij de 
grens met Nederland over en krijgt daar de naam 
Rovertsche Leij. Ten zuiden van Goirle stroomt die 
samen met de Poppelsche Leij (Leyloop) en vormt zo 
de Nieuwe Leij en vanaf Tilburg kortweg de Leij. De 



Afbeelding 14: Bron van de Aa

RouteYou routegids: Step Tours - De Pieren Route

8

beek verandert nog twee keer van naam en stroomt 
dan  in de rivier de Dommel. Ten noorden van 's-
Hertogenbosch mondt die onder de naam Dieze 
uiteindelijk uit in de Maas.

Startpunt Veleau Vallei van de Aa

13  - Afstand langs route: 16.21  km

Afbeelding 15: Startpunt Veleau Vallei van de Aa

De meeste overstromingsgebieden die de provincie 
Antwerpen beheert, dienen om lager gelegen 
woongebieden van wateroverlast te vrijwaren. Hier in 
Ravels, waar een ruilverkavelingsproject gerealiseerd 
werd, ligt dat enigszins anders. Gedurende tientallen 
jaren werkte de Vlaamse Landmaatschappij met de 
betrokken partijen aan de puzzel van de 
ruilverkaveling (gerealiseerd rond de eeuwwisseling). 
Heel wat (stukjes van) percelen kwamen daarbij in 
andere handen. Met in het achterhoofd steeds de 
leefbaarheid van de landbouw, in evenwicht met het 
milieu. 
Aangezien ook de afwatering van de 
landbouwgronden verbeterd werd, moest er elders 
ruimte gezocht worden om overvloedig hemelwater 

vast te houden. En die werd gevonden op de percelen 
die naar de provincie gingen. Drie zones die al 
overstromingsgevoelig valleigebied en minder 
waardevol voor de landbouw waren, werden als 
overstromingsgebied ingericht. Door de herinrichting 
ervan kunnen ze nu nog meer water bergen. Naast 
ruimte voor water, bieden de gebiedjes ook ruimte 
voor natuur.

Kapelletje toegewijd aan Onze-Lieve-
Vrouw

13  - Afstand langs route: 16.29  km

Afbeelding 16: Kapelletje toegewijd aan Onze-Lieve-
Vrouw

Op driezijdig pleintje gelegen bakstenen kapelletje 
met gecementeerde plint en zadeldak (nokrichting 
loodrecht op Koning Albertstraat, leien), minstens 
opklimmend tot 1867 (zie oude prentkaart).
Tuitgevel met arduinen dekstenen en kruis, 
hoeklisenen, rondboogdeur in witgeschilderde 
omlijsting en dito venstertjes in de zijgevels. Blinde, 
tuitvormige achtergevel met beeldnis. Bepleisterd en 
beschilderd interieur met tongewelf.

Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
erfgoedobjecten/75744

Windmolen Arbeid Adelt

13  - Afstand langs route: 16.43  km
Historiek
De oudste vermelding van een molen in Weelde, 
gelegen tussen 't Broek van Ravels-Eel en de 
Polderstraat, zie toponiemen als Moleneinde, dateert 
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van 1296. Circa 1801 werd deze houten 
standaardmolen verplaatst naar het Molenveld in de 
Meir, halverwege de kerk en de Straat, en op 6 maart 
1940 neergehaald. De nog bestaande, hieronder 
beschreven stellingmolen werd in 1850 voor rekening 
van de familie Bax-Pelkmans uit Weelde op de 
huidige standplaats door molenbouwer Van 
Himbergen opgericht en na de brand in de olieslagerij 
in 1906 door Goris en Vosters heropgebouwd; kap en 
wieken werden in 1921 tijdens een hevige storm 
afgerukt, doch onmiddellijk teruggeplaatst. In 1936 
werd de molen stilgelegd en het gemaal 
overgenomen door een dieselmotor. Bij Koninklijk 
Besluit van 28 mei 1962 werd hij beschermd als 
monument, in 1966 onder leiding van J. Schellekens 
door J. Caers en in 1979, onder leiding van architect L. 
Jansen door de gebroeders Caers gerestaureerd en in 
1989 aangekocht door de gemeente; in 1993-1994 
werden restauratie- en in 1996 onderhoudswerken 
uitgevoerd.
Beschrijving
Molen
Conische bakstenen romp met korfboogpoort, 
rondboogvensters en jaarcijfers 1850 in 
contrasterend metselwerk onder wolfsdak 
(roofingleien) met nok van kruis naar staart. 
Vernieuwde staartbalk met lange en korte spruit, 
schoren en vernieuwd stalen kruiwiel op de stelling. 
Vernieuwde geklinknagelde stalen potwieken met 
houten latwerk. Begane grond met tussenzolder en 
houten steektrap. Meelzolder met drie meelschuiven, 
bascule en kleine houten lessenaar; met ijzeren I-
balken ondersteunde zoldering. Steenzolder met drie 
koppels maalstenen. Luizolder met twee hijsraderen 
waarvan één gemonteerd op de koning voor het 
ophijsen van de zakken en één houten, manueel te 
bedienen rad met ijzeren gaffels voor het neerlaten 
ervan. Smeerzolder met stalen asbalk. Vangrad met 

inscripties, onder meer 1979 en F. Caers en zonen. 
Engels kruiwerk.
Maalderij
Verankerd bakstenen maalderijgebouw met jaartal 
1940 en opschrift "Arbeid Adelt" in contrasterend 
metselwerk; volumes van één of twee bouwlagen 
onder zadeldak en plat dak, met punt- en lijstgevel, 
segmentboogvensters, rechthoekige deur en dito 
laadluik. Nog aanwezige dieselmotor met één 
cilinder, fabrikaat van de firma Ruston & Hornsby 
Ltd., Lincoln England, van 1935.

Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
erfgoedobjecten/75721

Parochiekerk Sint-Michiel

13  - Afstand langs route: 16.61  km

Afbeelding 18: Parochiekerk Sint-Michiel

Vrijstaande gotische kerk opklimmend tot circa 
1525-1529, na de brand van 1841 voor een groot deel 
in neogotische stijl heropgebouwd; gelegen op een 
lichte verhevenheid in de as van Torenstraat en 
Dreef; bewaard, in 1860 ommuurd kerkhof aan 
noordzijde, dat circa 1956 in noordoostelijke richting 
werd uitgebreid en omhaagd. De omgeving van de 
Sint-Michielskerk bevat nog duidelijke elementen van 
een oude dorpskern: het dubbel omwald perceel met 
pastorie en voormalige hoeve, respectievelijk ter 
plaatse van het vroegere opper- en neerhof van de 
heren van Weelde, de lindedreef tussen kerk en 
voormalig kasteel, de stenen molen en de lage 
omringende bebouwing.

Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
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erfgoedobjecten/75748

Pastorie van de Sint-Michielsparochie

13  - Afstand langs route: 16.67  km

Afbeelding 19: Pastorie van de Sint-Michielsparochie

Pastorie in eclectische stijl van 1903 naar ontwerp 
van J. Taeymans, zie inscriptie gevelsteen. Opgericht 
ter plaatse van het vroegere kasteel van de heren van 
Weelde, modo Hof ten Bergen dat vermoedelijk in de 
15de eeuw door het geslacht Back werd gebouwd, in 
1487 door Maximiliaan van Oostenrijk is verwoest en 
wellicht in de eerste helft van de 16de eeuw werd 
gesloopt; daarnaast stond de pastorale hoeve, die 
vermoedelijk in 1904 verdween en later door een 
nieuw woonhuis werd vervangen. De nog steeds 
bestaande dubbele omgrachting, in de volksmond 
zogenaamd "De Burcht" waarvan na 1850 enkele 
delen werden gedempt, herinnert aan het vroegere 
slot. De voormalige pastorie op het Geeneinde, 
daarna in gebruik als gendarmerie, werd later 
gesloopt.
Vrijstaand, L-vormig dubbelhuis van vier traveeën en 
twee bouwlagen onder overkragende complexe 
bedaking met dakkapellen (nokrichtingen loodrecht 
op, parallel aan de straat, leien), aan weerszijden 
vermeerderd met lagere aanbouwsels onder half 
tentdak. Samenspel van bakstenen lijst- en 
puntgevels verlevendigd met muurbanden van geel 
en zwart metselwerk, spaarvelden en enkele 
sierelementen van arduin, onder meer een 
spitsboognis met beeld van Onze-Lieve-Vrouw met 
Kind. Markerende houten consoles en windborden. 
Segmentboogvensters en -deuren, eerst genoemde 
met luiken op de begane grond en lekdrempels van 

arduin; spiegelboogvormige hoofdingang met bordes, 
luifel en ijzeren trekbel.
Omringende beboomde tuin en grachten, laatst 
genoemde afgezoomd met ijzeren hekken; 
toegangsbrug met dito hekken tussen bakstenen 
pijlers.
De plattegrond vertoont een centrale, verspringende 
gang met loodrecht gelegen trapzaal, vooraan links 
een kleine spreekkamer en achteraan links een 
eetzaal, rechts een grote zaal in de uitsprong aan de 
straat en een keuken aan de tuin; in de aanbouwsels 
zijn enerzijds een berging voor hout en kolen en een 
stal voorzien, anderzijds het sanitair en de moos met 
ingebouwde oven. Op de bovenverdieping bevinden 
zich twee slaapkamers, annex studiekamer alsook 
twee logeerkamers.

Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
erfgoedobjecten/75698

Parochiekerk Sint-Jan Baptist

14  - Afstand langs route: 18.75  km

Afbeelding 20: Parochiekerk Sint-Jan Baptist

Georiënteerde gotische en neogotische kerk 
toegewijd aan Sint-Jan de Doper, opklimmend tot 
15de of 16de eeuw, in de 17de eeuw uitgebreid met 
een hoger opgetrokken schip, in 1927-1928 naar 
ontwerp van F. Vandendael (Leuven) in 
samenwerking met R. Lemaire vergroot met 
zijbeuken en een portaal en in 1932 voorzien van 
fraaie glas-in-loodramen door E. Yoors. Met 
aanplantingen en graspartijen omringd gebouw -
eertijds het kerkhof- waarin in 1988 een Lourdesgrot 
van kasseien en in 1993 een modern, koperen Heilig 
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Hartbeeld werden opgericht.

Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
erfgoedobjecten/75762

Groentegeweld

15  - Afstand langs route: 18.76  km

Afbeelding 21: Groentegeweld

Op Groentegeweld telen wij, Dirk en Willem volgens 
de principes van de agro-ecologische en biologische 
landbouw. Dit betekent o.a. dat we geen kunstmest 
of pesticiden gebruiken en dat we veel aandacht 
hebben voor een gezonde bodem. Bovendien streven 
we naar meer biodiversiteit op en rond het veld. Het 
resultaat is gezonde en seizoensgebonden groenten
(en meer) met een hoge voedingswaarde. Onze 
groenten hebben bijna geen voedselkilometers 
achter de kiezen en zijn zo de meest ecologische 
keuze!

Hoeve met losse bestanddelen

16  - Afstand langs route: 21.95  km

Afbeelding 22: Hoeve met losse bestanddelen (Bron: 
Vlaamse Gemeenschap, 17-04-2003, ©Vlaamse 
Gemeenschap)

Hoeve met woonstalhuis van vijf + vier traveeën en 
evenwijdig gelegen westelijke langsschuur beide 
onder zadeldak (nok parallel aan de straat, zwarte 
mechanische pannen), respectievelijk gekadastreerd 
in 1914 en 1939 doch ouder in kern (zie 
Vandermaelenkaart van circa 1854).

’t Hegse Stalleke

17  - Afstand langs route: 22.32  km

Afbeelding 23: ’t Hegse Stalleke

Een grote speeltuin met een diversiteit aan 
speeltoestellen. Groot zonneterras met zicht op de 
speeltuin en waar men een frisse pint kan drinken.

Voor ruiters is het mogelijk om hun paarden of pony’s 
op een veilige en overzichtelijke plek achter de 
speeltuin te laten rusten. Vers water voor paard is 
voorzien.

Feestjes op maat.

Hoeve met losse bestanddelen

18  - Afstand langs route: 24.13  km

Afbeelding 24: Hoeve met losse bestanddelen (Bron: 
Vlaamse Gemeenschap, 17-10-2002, ©Vlaamse 
Gemeenschap)

Hoeve als site reeds voorkomend op de Ferrariskaart 
(circa 1775), in haar huidige vorm opklimmend tot 
circa 1893, zie gevelsteen en mutatieschetsen van het 
kadaster.  Aangepaste, U-vormig opgestelde 
gebouwen, met name een woonstalhuis uit het vierde 
kwart van de 19de eeuw van vijf + vier traveeën, een 
loodrecht geplaatste stal/berging en parallel gelegen 
langsschuur van zes traveeën respectievelijk 
gekadastreerd in 1968 en 1926.
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Katholieke school

19  - Afstand langs route: 25.29  km

Afbeelding 25: Katholieke school (Bron: Plomteux, 
Greet, 01-09-2001, ©Vlaamse Gemeenschap)

Gesubsidieerde vrije basisschool, voorheen 
katholieke meisjesschool. In 1880 werd als reactie op 
de antiklerikale schoolwet van 1879 een katholieke 
school opgericht voor jongens én meisjes, met 
eerstesteenlegging op 1 oktober 1879, inwijding op 
31 maart 1880. Na 1884 was het alleen nog een 
meisjesschool, waar vanaf 1890 onderwijs werd 
verstrekt door de zusters van het Heilig Hart van 
Maria van Berlaar. De school die aanvankelijk slechts 
uit één lokaal bestond, het middelste deel met 
fronton en twee aansluitende traveeën links en 
rechts, werd door de zusters onmiddellijk in twee 
klassen verdeeld. In 1900 werd er één klas  
bijgebouwd, in 1927 nog één klas en een keuken, in 
1929 twee klassen en in 1932 opnieuw één klas en 
een parochiezaal (huidig hoekgebouw met Vond). In 
1938 werd de school andermaal met twee klassen 
uitgebreid. Op 1 september 1944 werd een 
Middelbare Huishoudafdeling Sint-Anna opgericht, 
waarvoor in 1946 een lokaal en een keuken werden 
opgetrokken, in 1949 twee klassen en een waslokaal 
en in 1957 een nieuwe vleugel met vier klaslokalen 
voor theorielessen en daarnaast praktijkklassen.

Mieke Pap

19  - Afstand langs route: 25.36  km

Gesubsidieerde vrije basisschool

19  - Afstand langs route: 25.46  km
Basisschool, eertijds gemeentelijke jongensschool. De 

Afbeelding 26: Mieke Pap

Afbeelding 27: Gesubsidieerde vrije basisschool 
(Bron: Plomteux, Greet, 01-09-2001, ©Vlaamse 
Gemeenschap)

eerste dorpsschool te Poppel, vermoedelijk begin 
16de eeuw opgericht, stond op het kerkhof. In 
1839-1840 werd in het Dorp -ter hoogte van de 
gemeentezaal op nummer 34- een nieuwe 
gemeenteschool met onderwijzerswoning gebouwd 
waarvan één kamer dienst deed als 
"gemeenteraadzaal"; tot 1879 genoten zowel jongens 
als meisjes hier  onderwijs; de oude school werd in 
1842 gesloopt. Met de oprichting van de  katholieke 
school in 1879, de latere meisjesschool, liep de 
gemeenteschool zo goed als leeg.

Amfibiepoeltjes

20  - Afstand langs route: 27.53  km
Provincie Antwerpen beheert op deze plek 3 
amfibiepoeltjes. Via een pad naast de beek kun je de 



Afbeelding 28: Amfibiepoeltjes (Bron: provincie 
Antwerpen)

Afbeelding 29: Amfibiepoeltjes (Bron: provincie 
Antwerpen)

Afbeelding 30: Amfibiepoeltjes (Bron: provincie 
Antwerpen)
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poeltjes bereiken. Zeker de moeite om eens van de 
fiets te stappen!
Jaarlijks maaien we het stuk rond de meanders van 
de beek. De poelen worden regelmatig gesnoeid.

Overstromingsgebied 'Hegge'

21  - Afstand langs route: 29.69  km

Afbeelding 31: Overstromingsgebied 'Hegge'

Overstromingsgebied Hegge kan 10.430m³ water 
bergen en vormt een lange, smalle zone, 
gedomineerd door een natuurlijk opgeschoten 
elzenbroekbos. Een deel is grasland en wordt elk 
najaar gemaaid. Enkel bij veel neerslag komt de zone 
onder water.

Overstromingsgebied Mosdijk

22  - Afstand langs route: 32.71  km

Afbeelding 32: Overstromingsgebied Mosdijk

De zone Mosdijk is een gebied van 4,3 hectare met 
een opvangcapaciteit van 16.200 m³ en kent een 
aangepast maaibeheer. In dit gebied streven we naar 
een voornamelijk grazige, rietachtige vegetatie, om 
het overtollige (hemel)water te kunnen vasthouden.
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Vind de route op RouteYou:

Bekijk op mobiel
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