
Kasteelhoeve - Wange 

• 8 km lang 

• Vooral verkavelingwegen 

• Je komt een beek en wat water tegen 

• Stop aan de hermeandering van de Kleine Gete 

• Vertrekt aan de winkel 

•  

 

 

 

Wegbeschrijving 

1. Je parkeert je auto aan hondenspeciaalzaak bruxo en stapt in de richting van de Zavelstraat.  

2. Als je het weggetje waar bruxo gevestigd is verlaat, ga je naar rechts de Zavelstraat in. Aan 

de overzijde van de weg zie je een kapel. 

3. Op de kruising van de Donkerstraat en de Zavelstraat ga je rechtdoor een kasseibaantje in. 

Dit wordt iets verder een (voorlopig niet aangeduide) trage weg. Je steekt het veld over. Het 

ene jaar staat er mais, het andere graan, maar er is steeds een padje zichtbaar. 

4. Eenmaal het veld gepasseerd, volg je het zandweggetje naar rechts tot op de Kleinveldstraat.  

5. Je steekt de Kleinveldstraat over en volgt de niet al te zichtbare trage weg rechtdoor. 

Hopelijk staat er binnenkort een klein bordje om de weg aan te duiden. 



6. Vanaf de 2e weide op je linkerkant volg je het padje tussen de 2 draden, daarna kom je aan 

de andere kant terug op de akker uit. Hier volg je links de berm tot je op het pad richting 

Wangestraat uitkomt. 

7. Je neemt de Wangestraat. Op de t-splitsing ga je naar rechts. Dit wordt opnieuw een 

verkavelingswegje dat je rechts volgt. 

 

8. De baan gaat langzaam omhoog. Een 150 meter verder kom je op een kruising. De baan naar 

rechts is zeer duidelijk maar je moet links de holle weg tussen de struiken in. 

9.  Op het einde van het weggetje kom je opnieuw op een verkavelingsbaan. Je gaat naar links 

en gaat 50 meter verder opnieuw naar links. Je volgt nu voor een tijdje de Laar-wandeling. 

10. Dit semi-gravel baantje leidt je naar een mooie hoger gelegen paardenwei waar je met wat 

geluk Mustang-paarden kan bewonderen. Na de weide daal je opnieuw af tot aan de 

Mottendelstraat waar je de weg oversteekt en naar rechts gaat.  

11. Volg deze baan een 50 meter en ga opnieuw naar links. 20 meter verder heb je twee 

glasbollen. Sla hier opnieuw naar rechts in tussen wat bomen en een haag. 

12. Je loopt een dikke kilometer rechtdoor. In deze “vallei” zie je met wat geluk wat valkjes of 

ander klein wild. Wel opletten want dit is ook een baan die fietsers wel eens gebruiken. 

13. Je komt opnieuw aan een t-splitsing. Hier ga je naar rechts parallel met een beek die 

geflankeerd wordt door wilgen. 

14. Op het einde van deze weg heb je op je rechterzijde een wei met wat ezels. Op je linkerkant 

zie je de Koningsmolen van Eliksem. Historisch erfgoed. Je laat deze letterlijk en figuurlijk 



links liggen en steekt de Schabergstraat over (je hebt een groene markering op het wegdek) 

en gaat naar rechts. 

15. 50 meter verder zie je een houten trap naar beneden. Je gaat hier naar beneden en komt in 

het “land van de hergemeanderde Kleine Gete”. 

16. Volg het bospadje tot je aan een poel komt. Hier heb je de keuze: 

a. Ga eerst even naar links en bezoek de uitzichttoren, het brugje over de Kleine Gete, 

de picknick-plaats, de kikker en kamsalamander-poelen of het ijsvogel-terras. Je 

dient nadien wel even op je stappen terug te treden. Maar het is zeker de moeite. 

Tegen 2024 zou hier een nieuwe langere rondwandeling komen. 

b. Ga rechtdoor richting de Kasteelhoeve en zet de wandeling verder. 

17. Je verlaat het “land van de Kleine Gete” met de Kasteelhoeve op de linkeroever van de Gete. 

Aan de brug kan je even dalen tot op rivier-hoogte om even een kijkje te nemen als je dat 

wilt.  

18. Ga verder rechtdoor en laat de eerste afslag naar rechts links liggen. Je gaat rechtdoor tot je 

de vernieuwde dorpskern van Wange bereikt. Je gaat naar rechts. 

19. Deze baan volg je via een rechtse bocht tot de oude kerk van Wange. Je begroet Maria aan je 

linkerkant. Elke 3de zondag heb je in de kerk de mogelijkheid iets te drinken (onder 

voorbehoud). 

20. Je laat de kerk links liggen en neemt de verkavelingsbaan rechts van de kerk. 

21. Deze verkavelingsbaan leidt je langzaam maar zeker de hoogte in. Negeer de aftakking naar 

rechts. Iets nadien heb je op je linkerzijde een mooi overzicht over de velden waar de Slag 

Van Neerwinden is uitgevochten. Als je goed kijkt zie je bijna het startpunt van je wandeling. 

22. Je komt na een korte afdaling op puntje 6. Dit is waar je het walnoten-wegje bent ingeslagen. 

Je gaat hier dus nu naar links en bent nu op de terugweg naar de Donkerstraat met de 

beukenboom. 

23. Voor je zover bent negeer je de verkavelingsweg op je linkerzijde. Je komt terug in de 

Donkerstraat waar je de eerste linkerstraat neemt. Je bent terug in de Zavelstraat. 

24. Na een kleine 200 meter sla je links in aan het kappelletje. Je bent op je eindbestemming. 


