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Voorwoord
Beste wandelaar,
Sinds enkele weken werken we achter de schermen samen met WK Noordergouw vzw,
Regionale bestuurskern Antwerpen WSVL en Wandelsport Vlaanderen vzw aan de organisatie van het evenement “ Vlaanderen Wandelt “.
Op zondag 29 april 2018 willen we jou en alle leden een gezellige en sportieve dag bezorgen. We zorgen voor een hartelijke ontvangst in het Peerdsbos. De lokale wandelclub zet
fier met verschillende parcoursen onze groendomeinen in de kijker. Het ene al wat stoerder
dan het andere. Zo wandel je van een erfgoedlandschap, het park van Brasschaat naar een
vliegveld rijk aan verhalen. Wie graag meer ontdekt, kan die dag een gratis bezoek brengen
aan het Gunfire Museum en ‘den Toren’. Hier maak je kennis met de uniekheid van het
Klein Schietveld. Families met kinderen kunnen makkelijk hun weg vinden in het Peerdsbos, het park van Brasschaat of naar de kinderboerderij in park De Mik. Deze parcours zijn
op en tot kinderwagen– en rolstoelvriendelijk. Op de ontvangstlocatie en de verschillende
rustposten zorgen lokale wandelclubs en ondernemers voor betaalbare hapjes en drankjes.
Brasschaat zet graag in op bewegen. Daarvoor ondertekenden we eerder het charter
‘gezonde gemeente’ en zijn we ervan overtuigd dat sporten belangrijk is voor een fysieke
en mentale gezondheid van ieder. Daar bovenop geniet je van een sociaal voordeel en bouw
je aan een verbondenheid en collectieve fierheid. We hopen dat we je op zondag 29 april
2018 massaal mogen verwelkomen.
Alvast tot dan.

Jan Jambon
Titelvoerend burgemeester

Koen Verberck
Waarnemend burgemeester
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Philip Cools
Schepen Toerisme

WK Noordergouw Brasschaat
Beste wandelaar,
Als voorzitter van wandelclub Noordergouw Brasschaat is het voor ons een hele eer u allen
te mogen verwelkomen in onze groene parkgemeente Brasschaat op het evenement
“Vlaanderen Wandelt”.
WK Noordergouw vzw is een kleine wandelclub met 130 leden in een familiale sfeer en dit
al gedurende 25 jaar. De vereniging heeft als doel op een recreatieve en ontspannende
manier mensen er aan toe te zetten voldoende te bewegen, via uitgestippelde wandeltochten.
Dit door voldoende voorzieningen en faciliteiten aan te bieden om het de wandelaars zo
aangenaam mogelijk te maken. Via technische ondersteuning van bewegwijzerde wandelroutes en verzorgde rustposten wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan tochten
op maat van iedereen. Daarom worden verschillende afstanden ingebouwd waar zowel
recreatieve, sportieve, beginnende of ervaren wandelaars kunnen uit kiezen. We richten ons
dan ook tot elke leeftijdsgroep, jong en oud.
Met “Vlaanderen Wandelt” krijgen we de nodige ondersteuning van vrijwilligers, de burenwandelclubs “de Stroboeren” & “Kaddish” , de Regionale bestuurskern Antwerpen WSVL
en natuurlijk onze eigen gemeente Brasschaat. Allen zou ik in naam van onze wandelclub
daarvoor hartelijk willen bedanken. Het is de ideale gelegenheid om de wandelsport te
promoten en iedereen de mogelijkheid te geven om kennis te maken met de wandelsport.
Iedereen is hiermede op zondag 29 April 2018 van harte welkom op “Vlaanderen Wandelt”
te Brasschaat.
Vriendelijke wandelgroeten,
Marc De Wit-Voorzitter
WK Noordergouw Brasschaat vzw
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Wandelsport Vlaanderen
Beste Wandelaar,
Brasschaat, nu het toneel van Vlaanderen Wandelt.
Een honderd jaar geleden een vlek, niet ver van Antwerpen,
met niet te veel inwoners, veel natuur, veel militaire kampen,
en veel kleine en grote kasteeldomeinen.
Veel van al dat groen is nog bewaard gebleven, maar is ondertussen in andere handen over
gegaan. Het inwonersaantal is erg gegroeid, maar toch is Brasschaat een parkgemeente gebleven, met heel wat groen, iets wat de wandelaars erg op prijs zullen stellen.
Het is in deze omgeving dat op de laatste zondag van april Vlaanderen Wandelt wordt georganiseerd. Voor deze dag hebben WK Noordergouw Brasschaat vzw, de Merksemse Wandelclub Stroboeren vzw en het regiobestuur samen met de gemeente Brasschaat een samenwerking opgebouwd om alles in goede banen te leiden en het de wandelaars zo comfortabel
mogelijk te maken.
We zijn er zeker van dat Brasschaat een gastgemeente zal zijn voor clubs en wandelaars uit
heel Vlaanderen, die met vele duizenden zullen genieten van al het moois dat deze gemeente te bieden heeft.
We willen nu reeds alle vrijwilligers die zullen bijdragen aan de realisatie, van harte danken.
Maak er iets moois van!
Jef Joosten
Voorzitter Wandelsport Vlaanderen vzw
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Niet zover van de stad Antwerpen, en toch
in de Kempen vind je Brasschaat.
Kom op zondag 29 april as. wandelen in een park vol leven met speelse fonteinen, unieke
bomen, lieflijke dieren en prachtige lanen. Of wat denk je van een rustige wandeling in een
van de oudste bossen van Antwerpen? Het Peerdsbos is ook toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. In domein De Mick breng je een bezoek aan de kinderboerderij
en ontdek je het Sprookjespad. Op zoek naar een stoer parcours? In een noordelijke uithoek van Brasschaat vind je de verborgen parel! Hier treed je in de voetsporen van militairen en het vliegwezen en wandel je in een uniek heidelandschap met heel wat militair erfgoed. Breng een bezoek aan het Gunfire Museum of geniet van een panoramisch uitzicht
over het vliegveld.
Park van Brasschaat, erfgoedlandschap.
Samen met het Peerdsbos vind je
hier 30 km aan dreven en wandelpaden. Ze nemen je mee naar verhalen die teruggaan uit de 15de
eeuw. Waar het ooit begon met een
hel- en hemelhoeve omringd door
velden en akkers vind je nu prachtige gebouwen, monumenten, vijvers, fonteinen en vooral veel
groen. Je kan hier heerlijk nagenieten van een wandeling in één van
de vele horeca zaken aan de rand van het park. Aan het badhuisje kan je nog steeds met
een bootje varen zoals ze dat al deden kort vóór WOI. Tijdens de lente staat de rozentuin
in bloei. Aan de hertenweide kan je lieve dieren bewonderen. Bij de fonteinen voor het
kasteel kan je heerlijk picknicken en voor kinderen is er een zee van plaats om te spelen in
één van de speeltuinen of op de grasvelden aan de Hemelhoeve en het Kasteel van Brasschaat. Wil je toch meer ontdekken over de geschiedenis van dit erfgoedlandschap dan
kan je een gids reserveren bij de dienst toerisme. Die neemt je mee op wandel tussen de
gebouwen, monumenten en het groen. Belevenis tijdens Vlaanderen wandelt: tentoonstelling Erfgoeddag 2018 ‘Kiezen’
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Gunfire Museum

Van de voorlader van Napoleon tot de helikopter en
drone. Gunfire is een militair museum gebouwd
rond de artillerie en pantservoertuigen. De artillerie
is vanaf het ontstaan van het kamp van Brasschaat
het legeronderdeel dat bepalend is voor wat er in
het kamp gebeurde.
We kunnen dan ook beroep doen op heel wat plaatselijk aanwezige kennis en vrijwilligers. Deze lokale
voedingsbodem is ook de reden van het ontstaan van een museum.
belevenis tijdens Vlaanderen wandelt: gratis bezoek aan het museum tussen 11 en 16 uur.
Historisch vliegveld
Van schietveld tot vliegveld. Dit verhaal kan je ontdekken in ‘Den Toren’. Deze oude controletoren
wordt momenteel ingericht met een tentoonstelling
en opent in april 2018 voor het grote publiek. Het
begint allemaal in 1820 met de komst van de eerste
militairen met schietoefeningen op de Brasschaatse
Heide en de ontwikkelingen in de artillerie. Je ontdekt er hoe de natuur, de militaire aanwezigheid en
de luchtvaartactiviteit dit gebied gevormd hebben. Sinds 2000 is de ecologische waarde
van het vliegveld en haar omgeving erkend. Het Klein Schietveld maakt deel uit van het Europees ecologisch netwerk van NATURA 2000-gebieden. Voor een wandeling met een natuurgids kan je terecht bij vzw VMPA. De gepassioneerde gidsen nemen je mee op avontuur
en leren je heel wat bij over de plaatselijke vleermuiskolonies, de heide, zandbijen of de
zwarte specht. Belevenis tijdens Vlaanderen wandelt: gratis bezoek aan ‘den Toren’ tussen
11 en 16 uur.
Spoorfietsen

Fiets mee in het spoor van de militairen over een historische spoorlijn uit WOI middenin de natuur. Dit is
een actieve en leuke activiteit voor het hele gezin. In
totaal leg je zo'n 10 km af. Aan het keerpunt kan je
even uitblazen aan het oudste militair vliegveld van
België waar je een hapje en een drankje kan nuttigen
in het café Perron Noord. Klaar om de uitdaging aan
te gaan?
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Militair Erfgoed

Naast een bezoek aan natuurdomein het
Klein Schietveld, het Gunfire Museum of ‘Den
Toren’ is er nog heel wat meer militair erfgoed te bewonderen in Brasschaat. Het fort
uit 1911 behoorde tot de buitenste fortengordel rond Antwerpen. De ruwbouw was af in
1911. Momenteel overwinteren er een 700tal vleermuizen, vooral watervleermuizen en
franjestaarten. Dit fort behoort tot de top 3
van de vleermuizenforten in Vlaanderen.
Tussen het fort van Brasschaat en Schoten kan je een schans vinden uit de periode 19101912. Ze maakte net als het fort deel uit van de buitenlinie rond Antwerpen. De forten lagen 10 km uit elkaar met daartussen telkens om de 5 km een schans. De schans werd in
WO II ingenomen door de bezetter. Nadien kwam het gebouw in privéhanden en werd dit
een dancing. De schans vind je aan de Pauwelslei 18.
De Antitankgracht werd gegraven in de periode 1937-1939. Het is een kunstmatige waterloop die een grote kwartcirkel rond Antwerpen maakt van noord tot oost. De breedte varieert van 6 tot 18 meter. De diepte bedraagt 2 meter en de lengte is 33 km van Zandvliet tot
Oelegem. Zij werd deels gegraven in de buurt van een uitgebreid loopgravennetwerk uit
WO I. Langs de oevers kom je regelmatig restanten van militaire bouwwerken tegen. Het
doel van de gracht was de opmars van Duitse tanks en rollend materiaal naar Antwerpen
te stoppen. Nu de dreiging van het duwvaartkanaal weg is, kan de gracht verder evolueren
naar een groene straat die verschillende natuurgebieden en bossen met elkaar verbindt en
de migratie van dieren en planten mogelijk maakt.
Bij Campus Coppens kan je de balivelotron bekijken. Het is een toestel waarmee militairen
de beginsnelheid van artillerieprojectielen meten. Op deze site vind je nu kantoren maar
kort na WOI verschenen hier de eerste gebouwen vlakbij het natuurgebied Het Groot
Schietveld. Hier nam de ruiterijschool van defensie haar intrek. Duizenden paarden werden
met hun ruiter in Brasschaat getraind. In 1965 nam het 18de Regiment Rijdende Artillerie
haar intrek in de gebouwen.
Op de hoek van de Bredabaan met de Sint-Jobsesteenweg kan je een houwitser zien. Dit
artillerie stuk kan autonoom rondrijden. Dit type deed zijn intrede in de Veldartillerieschool in Brasschaat op 6 maart 1954.
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50 tinten groen

Naast het Klein Schietveld en het Park van Brasschaat zijn er heel wat meer parken en bossen te
ontdekken. Domein De Mick grenst aan de kinderboerderij Mikerf en aan het bos De Inslag. Je vindt er
zonneweiden, een grote vijver, zeldzame bomen en
een geklasseerde torenpoort. Voor de allerkleinste
organiseert vzw toerisme hier vertellingen rond het
sprookjes pad. Het is een leuke activiteit als verjaardagsfeest of schooluitstap. Het domein is zeer kinderwagenvriendelijk en toegankelijk voor
rolstoelgebruikers. Na een korte wandeling kan je terecht in de cafetaria van de boerderij
voor een heerlijk pannenkoek of vers ijs gemaakt met de verse hoeveproducten.
De Brusselse Bossen zijn een ideale uitvalbalbasis voor een actieve namiddag. Je vindt er
een avontuurlijk speelterrein, een fit-o-meter en een zeer grote hondenweide. Het Peerdsbos is één van de oudste bossen van Antwerpen. Via het wandel– en fietsknopennetwerk
kan je hier makkelijk toegang vinden tot het Park van Brasschaat. Je kan hier fietsen huren
of in de plaatselijke horeca genieten van een lunch of diner. De Inslag is een bos met afwisseling. Er zijn enkele weiden, een grote verscheidenheid aan boomsoorten, tal van diersoorten, een speelweide, picknickmogelijkheden, schuilhutjes. In het voorjaar kan je er
duizenden klaprozen bewonderen en genieten van bloeiende rododendron.
De Uitlegger brengt je tot in Kapellen. De glooiende wandelpaden nemen je mee langs vijvers, zonneweides, picknickmogelijkheden. Er wonen tal van diersoorten zoals de ree, de
vos en de buizerd. Je kan er een grote hondenweide vinden voor een middag plezier met je
viervoeter.
Kinderboerderij De Mick
Hou jij van een stevige boterham? Beleg hem een keer met Antwerps gerookt paardenvlees, polygoonse kop of Della Faille paté. Deze ambachtelijke producten kan je exclusief
vinden bij enkele van onze slagers. Ben je eerder een zoetebek? Proef dan zeker eens onze
Kapittelpenning. Het is een zoetzuur gebakje met een bodem van harde deeg en een laag
citroencrème afgewerkt met een marsepeinen tablet met boommotief.Of degusteer één
van onze streekbieren. Ze hebben elk een eigen karakter en worden gebrouwen met liefde
en plezier. Tripel d’Oude Caert is een goudblond bier met een zachte maar volle smaak.
Witkapbier vond zijn oorsprong in Brasschaat en is vandaag nog steeds te krijgen als tripel,
dubbel, stimulo of special. En met het champagnebier Dame Jeanne geef je elk aperitiefmoment een nieuwe toets. Belevenis tijdens Vlaanderen wandelt: degustatie streekbier
d’Oude Caert
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Logeren

Ben je klaar voor een bezoek aan Brasschaat en wil
je er graag een weekend tussen uit? Logeer dan in
één van de hotels , gastenkamers, vakantiewoningen
of kom met je camper en maak gratis gebruik van de
kampeerplaatsen. Voor een groter reisgezelschap is
er een groepsverblijf beschikbaar en voor gezinnen
met zorgnood zijn er 6 nieuwe vakantiewoningen.

Een dag als geen ander
Er zijn jaarlijks heel wat evenementen met een uniek karakter. Ze zijn elk een bezoek
waard.
Vlaanderen Wandelt op 29 april 2018
www.vlaanderenwandelt.be
Classic Car Event op 4, 5 & 6 mei 2018
http://acce.be/
Brasschaat Klassiek op 13 & 14 juli 2018
www.brasschaatklassiek.be

Day before tomorrow op 19 juli 2018
www.tdbt.be
Fly inn opendeurdagen Aeroclub op 15 & 16 september 2018
www.aeroclub-brasschaat.be
Sint-Maarten feest op 11 november 2018
http://aralea.be/kinderboerderij-mikerf/
Halloweentocht op xxx 2018
www.perronnoord.be

Dienst Toerisme Brasschaat
Voor meer informatie rond wandelen en andere activiteiten kan je terecht bij de dienst
toerisme.
Voor groepen zijn er daguitstappen en arrangementen beschikbaar.
Bredabaan 407 (open van maandag t.e.m. zaterdag van 9-12 uur )
toerisme@brasschaat.be
+32 (0)3 650 03 01
www.brasschaat.be/vrijetijd/toerisme
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PRAKTISCHE INFO:
Organisatie:
W.K. Noordergouw Brasschaat & Gemeente Brasschaat
Start en aankomst:
Peerdsbos / De Leerexpert - Bredabaan 89 - 2930 Brasschaat
Startuur:
07.00 – 15.00 uur. Aankomst dient bereikt voor 18.00 uur.
Afstanden:
4 - 7 - 10 - 14 - 18 - 21 - 25 - 30 km

Inschrijving:
Federatieleden : € 2,0 - korting na vertoon van geldige lidkaart.
Niet-aangeslotenen: € 2,5

Kinderen - 12jaar: gratis

Aandenken:
Voor iedereen (zolang de voorraad strekt).
Bereikbaarheid:
E19 afrit 5 Kleine Bareel. Vervolgens pijlen wandeltocht volgen.
Openbaar vervoer:
Bus De Lijn 640 halte Plataandreef Brasschaat
Parking:
Ruime gratis parkeermogelijkheid in de onmiddellijke omgeving van de startplaats
en het station
Animatie:
Diverse omlijstingen.
Info:
Dhr. Marc De Wit - Gsm. 0468/51.37.35 - email marcdewit@telenet.be WWW.VLAANDERENWANDELT.BE/BRASSCHAAT

AFSTANDENTABEL
AFSTAND

RUSTPOST RUSTPOST RUSTPOST RUSTPOST RUSTPOST

4 km
7 km

3,5

10 km

4,8

14 km

5,5

10

18 km

4

11

15

21 km

3

8

13,5

25 km

5

12

18

30 km

5

12

18
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17,5

24

INSCHRIJVING VOOR GROEPEN :
Naam en nummer van de wandelclub:
……………………………………………………………………………………………………..
Aantal deelnemers: ……………………………………………………………………..
Verwacht uur van aankomst: ……………………………………………………….
Verwacht uur van vertrek: ……………………………………………………………
Gebruik van bussen (omcirkel )

JA

NEE

Contactpersoon :
……………………………………………………………………………………………………..
Telefoon - Gsm: …………………………………………………………………………….
E-mail: ………………………………………………………………………………………….

Na het verwerken van dit formulier zal u een ontvangstmelding ontvangen, met meer info
over onder andere het over te schrijven bedrag. Bij aankomst zal een omslag met onder
andere de inschrijvingskaarten en herinnering klaarliggen.

Deze inschrijving mag overgemaakt worden aan :
Dhr. Marc De Wit - Gsm. 0468/51.37.35 - email: marcdewit@telenet.be
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