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De Hoge Noorden Route

Lengte: 20.79  km

Stijging: 36  m

Moeilijkheidsgraad: 1/10

Kapelstraat, Ravels, België

Kapelstraat, Ravels, België

Routebeschrijving

Een kortere route, ideaal voor op een avond of late 
namiddag om het step-tijdsblok van 2u een invulling 
te geven. Je passeert veelal over landelijke wegen 
echt door het groen waar je volledig tot rust kan 
komen. Er is wat variatie onderweg van smalle 
baantjes, grindpad, betonbaan, alsook een stukje 
fietspad naast de hoofdbaan. Er zijn 2 horeca punten 
die doordeweeks de sluitingsdagen niet overlappen. 
Indien je vermoeid of gehaast  opstept, kom je 
ongetwijfeld ontspannen en voldaan weer terug.

Bezienswaardigheden

Parochiekerk Sint-Adrianus

1  - Afstand langs route: 0.0  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.

Gemeenteschool van Ravels-Eel

1  - Afstand langs route: 0.0  km

Afbeelding 2: 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 
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.

Pastorie van Ravels-Eel

1  - Afstand langs route: 0.0  km
Gebouwd circa 1900 naar ontwerp van P.J. Taeymans, 
zie arduinen gevelsteen in rechter zijgevel; het 
ontwerp dateert van 18 februari 1898. De oude 18de-
eeuwse pastorie bevindt zich op de Peelsestraat 50, 
ongeveer centraal gelegen tussen Ravels-centrum en 
Ravels-Eel; met de oprichting van een nieuwe 
parochie te Ravels-Eel (1896), kreeg elk van beide 
parochies een eigen pastorie, zie Kerkstraat 3.



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

RouteYou routegids: De Hoge Noorden Route

5

Kloosterhuis, later gemeentelijke 
basisschool

1  - Afstand langs route: 0.01  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.

Woonstalhuis

2  - Afstand langs route: 1.74  km
Woonstalhuis van drie en vier traveeën onder 
zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische 
pannen); eerste kwart van de 20ste eeuw. Verankerde 

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

baksteenbouw.

Onze-Lieve-Vrouwkapel van Mosdijk

3  - Afstand langs route: 2.95  km

De kapel Onze-Lieve-Vrouwkapel van Mosdijk is deel 
van de lijst van het Nieuwsblad "de Mooiste plekjes 
van Vlaanderen".  Er komen heel wat fiets- en 
wandelroutes voorbij en je kan er een gezellige 
picknick houden. De natuur en de omgeving zijn er 
prachtig. De Onze-Lieve-Vrouwkapel van Mosdijk ligt 
in de deelgemeente Weelde, afgescheiden van de 
bewoonde wereld. Busdiensten stoppen er niet. De 
kapel is het eenvoudigst te bereiken met de fiets of te 
voet. Met de wagen rij je naar de Broekstraat om dan 
vervolgens links de Mosdijk op te rijden.

Overstromingsgebied Mosdijk

4  - Afstand langs route: 2.98  km

Afbeelding 6: 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.



RouteYou routegids: De Hoge Noorden Route

6

Hoeve met losse bestanddelen

5  - Afstand langs route: 4.56  km

Afbeelding 7: Hoeve met losse bestanddelen (Bron: 
Vlaamse Gemeenschap, 01-08-2001, ©Vlaamse 
Gemeenschap)

Hoeve met woonstalhuis van drie + drie traveeën en 
parallel gelegen noordoostelijk langsschuur, 
opklimmend tot de tweede helft van de 19de eeuw. 
Verankerde bakstenen gebouwen onder zadel- en 
afgewolfd zadeldak (nokrichting parallel aan de 
straat, Vlaamse pannen).

Overstromingsgebied 'Hegge'

6  - Afstand langs route: 6.17  km

Afbeelding 8: 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.

Amfibiepoeltjes

7  - Afstand langs route: 8.33  km

Afbeelding 9: Amfibiepoeltjes (Bron: provincie 
Antwerpen)

Afbeelding 10: Amfibiepoeltjes (Bron: provincie 
Antwerpen)

Afbeelding 11: Amfibiepoeltjes (Bron: provincie 
Antwerpen)

Provincie Antwerpen beheert op deze plek 3 
amfibiepoeltjes. Via een pad naast de beek kun je de 
poeltjes bereiken. Zeker de moeite om eens van de 
fiets te stappen!



RouteYou routegids: De Hoge Noorden Route

7

Jaarlijks maaien we het stuk rond de meanders van 
de beek. De poelen worden regelmatig gesnoeid.

Hoeve Kapelhoef

8  - Afstand langs route: 8.57  km

Afbeelding 12: Hoeve Kapelhoef (Bron: Plomteux, 
Greet, 08-04-2003, ©Vlaamse Gemeenschap)

Kapelhoef, zie de vroegere Maagdenkapel achter de 
boerderij, opgericht door Mechels rentenier Adolphus 
De By-Mohimont, die hier in 1872 reeds 13 hectare 
woeste grond had aangekocht. In 1904 kwam het 
goed in handen van liberaal minister Alfred Orban, 
die het in 1907 met 329 hectare heidegrond 
uitbreidde, er verschillende boerderijen liet bouwen 
en de kapel deed afbreken. Nog vóór 1919 kwam het 
goed in handen van Martin Verbeeck.

Gesubsidieerde vrije basisschool

9  - Afstand langs route: 10.36  km

Afbeelding 13: Gesubsidieerde vrije basisschool 
(Bron: Plomteux, Greet, 01-09-2001, ©Vlaamse 
Gemeenschap)

Basisschool, eertijds gemeentelijke jongensschool. De 
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.

Poppel

9  - Afstand langs route: 12.26  km

Afbeelding 14: Poppel (Bron: Sonuwe)

Poppel is een dorp in de Belgische provincie 
Antwerpen en een deelgemeente van de gemeente 
Ravels. Poppel grenst aan Nederland.
Tijdens de Belgische opstand trokken de Nederlandse 
troepen hier in de vroege ochtend van 2 augustus 
1831 de grens met het huidige België over en begon 
de Tiendaagse Veldtocht.

Mieke Pap

9  - Afstand langs route: 12.3  km

Katholieke school

9  - Afstand langs route: 12.61  km
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 



Afbeelding 15: Mieke Pap

Afbeelding 16: Katholieke school (Bron: Plomteux, 
Greet, 01-09-2001, ©Vlaamse Gemeenschap)
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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.

Hoeve met losse bestanddelen

10  - Afstand langs route: 13.01  km
Hoeve als site reeds voorkomend op de Ferrariskaart 

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

(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.

’t Hegse Stalleke

11  - Afstand langs route: 14.82  km

Afbeelding 18: ’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.

Kapel toegewijd aan de Heilige Nicolaus 
Poppelius

12  - Afstand langs route: 15.17  km
Kapel toegewijd aan de Heilige Nicolaus Poppelius, 



Afbeelding 19: Kapel toegewijd aan de Heilige 
Nicolaus Poppelius (Bron: Vlaamse Gemeenschap, 
17-04-2003, ©Vlaamse Gemeenschap)
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die in Weelde en Poppel een bijzondere verering 
genoot; gelegen op een beboomd en met 
beukenhagen afgeboord driehoekig perceel.

Hoeve met losse bestanddelen

12  - Afstand langs route: 15.2  km

Afbeelding 20: 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).

Hoeve met losse bestanddelen

13  - Afstand langs route: 15.46  km
Hoeve, gekadastreerd in 1879: woonstalhuis van drie 
+ vier traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de 
straat, Vlaamse  pannen en golfplaten), met loodrecht 
gelegen karrenschob aan zuidzijde en parallel aan de 
schapenstallen en vernieuwde schuur aan westzijde.

Afbeelding 21: Hoeve met losse bestanddelen (Bron: 
Vlaamse Gemeenschap, 17-09-2001, ©Vlaamse 
Gemeenschap)

School in U-vorm

14  - Afstand langs route: 16.88  km

Afbeelding 22: School in U-vorm (Bron: Vlaamse 
Gemeenschap, 17-04-2003, ©Vlaamse Gemeenschap)

Schoolgebouw, opklimmend tot circa 1954. 
Klassenvleugel aan de straat van twaalf traveeën en 
één bouwlaag onder mank zadeldak (nok parallel aan 
de straat,  mechanische pannen) met witgeschilderde 
bakstenen lijstgevels, brede houten kroonlijst op 
klossen, segmentboogdeur en rechthoekige 
gekoppelde vensters. Drie klassen aan de straat, 
parallel aan de gang aan de speelplaats.

Woningen Dries

15  - Afstand langs route: 17.01  km

Afbeelding 23: Woningen Dries (Bron: Plomteux, 
Greet, 01-08-2001, ©Vlaamse Gemeenschap)

Respectievelijk van 1968 en 1973 naar ontwerp van P. 
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Neefs. Vrijstaande, witgeschilderde bakstenen 
volumes onder plat dak met rechthoekige stalen 
ramen en deuren. Nummer 2 met gesloten, licht L-
vormig grondplan en nummer 12 met onregelmatig 
trapsgewijs uitbreidend grondplan.  Oorspronkelijk 
ontwerp (nummer 2) en interieur (nummer 12) 
werden spijtig genoeg zeer zwaar verminkt.

Groentegeweld

14  - Afstand langs route: 17.03  km

Afbeelding 24: 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!

Burgerhuizen

16  - Afstand langs route: 17.28  km

Afbeelding 25: Burgerhuizen (Bron: Plomteux, Greet, 
08-04-2003, ©Vlaamse Gemeenschap)

Halfvrijstaande burgerhuizen van twee of drie 
traveeën en twee bouwlagen uit het interbellum met 
verwijzingen naar nieuwe zakelijkheid en art deco. 
Bakstenen enkel- en dubbelhuizen met parement van 
overwegend gele (nummers 104-106) of rode 
(nummers 105-107) gevelsteen met contrasterende 
gevelvlakken. Rechthoekige naast enkele rondbogige 
muuropeningen, lekdrempels van faience en 
grotendeels vernieuwd houtwerk.

Parochiekerk Sint-Jan Baptist

16  - Afstand langs route: 17.34  km

Afbeelding 26: 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 
Hartbeeld werden opgericht.

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

Woning Van Baelen

17  - Afstand langs route: 17.76  km
Woning van 1976 naar ontwerp van atelier Vanhout-



Afbeelding 27: Woning Van Baelen (Bron: Vlaamse 
Gemeenschap, 17-08-2011, ©Vlaamse Gemeenschap)
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Schellekens. Samenspel van geometrisch geordende, 
balkvormige bakstenen volumes  met duidelijk 
onderscheiden functies (woning, dokterspraktijk, 
garage), gegroepeerd rondom een inpandige serre, 
die als kruispunt van alle circulatie fungeert en tevens 
een goede lichtvoorziening binnen de woning 
verzorgt. Door de schuine inplanting van de garage 
wordt de aandacht op de toegang tot de praktijk 
gericht.

De Zwaluw

18  - Afstand langs route: 17.84  km

Afbeelding 28: De Zwaluw

Landelijk gelegen aan de rand van het dorp Weelde. 
Het dorp ligt heel centraal tussen Turnhout, Tilburg, 
Baarle Nassau/Hertog. Ook zeer geschikt voor 
uitstapjes naar Antwerpen, Beekse Bergen, 
Bobbejaanland, de Efteling, Breda etc. Het huis is 
ruim opgezet (70m2),  heeft twee slaapkamers, een 
ruime tuin en eigen parking. Geschikt voor 2 tot 7 
personen. Het huis is gelijkvloers en zonder 
drempels. Centrale verwarming, TV, DVD en internet 
aanwezig. Keuken volledig ingericht.

Opgaande winterlinde

19  - Afstand langs route: 18.78  km
De opgaande winterlinde (Tilia cordata) bevindt zich 
in de voortuin van een woning - een voormalig 

Afbeelding 29: Opgaande winterlinde (Bron: Van der 
Linden, Geert, 15-09-2006, ©Vlaamse Gemeenschap)

boerenerf - langs de Weeldestraat te Ravels. Deze 
enorme linde met driehoekige boomkapel met 
Mariabeeld heeft een kruindiameter van 25 meter. 
De omtrek bedraagt 5,90 meter (gemeten op 1,50 
meter hoogte, opname in 2006). Aan de voet heeft de 
linde een omvang van circa 8 meter. Deze boom, 
mogelijk een gerechtsboom, wordt ca 400 jaar oud 
geschat. Het beheer van deze boom was op het 
moment van de inventarisatie (2006) in handen van 
het gemeentebestuur. De boom werd vermoedelijk 
voor het laatst verzorgd circa 2000 door een 
Nederlandse firma uit Utrecht. In 2011 raakte de 
boom beschadigd bij een storm.

Boerenwoning

19  - Afstand langs route: 18.82  km

Afbeelding 30: Boerenwoning (Bron: Vlaamse 
Gemeenschap, 01-04-2003, ©Vlaamse Gemeenschap)

Aan zijweg gelegen 19de-eeuws boerenhuis met 
dubbelhuisopstand van vier traveeën onder zadeldak 
(nokrichting parallel aan de straat, Vlaamse pannen). 
Verankerde baksteenbouw met lijstgevel op 
gecementeerde plint. Rechthoekige, beluikte vensters 
onder houten latei; originele ingekaste deur met 
ruitvormig getraceerd bovenlicht. Zijpuntgevels met 
vlechtingen en gedichte, rondbogige muuropening 
links. Witgeschilderde achtergevel.
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Overstromingsgebied EEL

20  - Afstand langs route: 19.92  km

Afbeelding 31: 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.
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Vind de route op RouteYou:

Bekijk op mobiel
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