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We zijn nu in de Visbeekvallei. Deze bestaat uit een 
aaneenschakeling van moerassen, bossen, heiden, 
gagelstruweel, ruigten en graslanden. Hier is tevens 
het startpunt van de bewegwijzerde Lilse Zegge- en 
Visbeekwandelingen van Natuurpunt. We steken de 
Visbeek over. Aan 88 gaan we links, richting 90. We zien 
hier de vele aangeplante dennen. We steken terug de 
Visbeek over, die in Beerse ontspringt en hier kronkelend 
haar weg door het landschap zoekt.

Aan 90 vervolgen we onze weg naar links langs een ak-
ker richting 91. Aan de tweede haakse bocht komen we 
aan 91. We stappen naar 87 en kunnen ondertussen nog 
genieten van het typisch landelijke en rustige Kempense 
landschap. We wandelen voort het bos in en aan een 
T-kruispunt, 87, gaan we rechts naar 85. Aan dit knoop-
punt zie je aan je linkerzijde een laan met veel Corsi-
caanse dennen. Ga hier rechtdoor richting 86. Links zie 
je een prachtig stukje natuur, de Breevennen. Hier kan 
je genieten van de geurige gagel, de struikheide en de 
bosbes. Na een scherpe bocht naar links wandel je nu 
op de Bersegembaan.

Aan 86 gaan we rechtdoor naar 71. Hier passeer je 
aan je linkerkant een weekendzone. Vervolgens gaan 
we rechtdoor naar 84. Hier zie je links het caravanpark 
Siësta. Als je terug aan de verharding komt, merk je in de 
verte reeds de kerktoren en kom je terug in het dorp van 
Wechelderzande. Ga heel even naar links tot 84 en dan 
rechts (Molenheide) naar 43. We volgen verder de bocht 
mee en aan het einde van De Dalen gaan we naar rechts 
en komen we in de Visbeekbaan. Volg even de grote baan 
naar 43 en ga vandaar terug naar 77, het beginpunt van 
de wandeling.
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We starten met onze rug naar de neogotische Sint-
Amelbergakerk van 1863. De forse vierkante westertoren 
in Kempense baksteengotiek dateert uit de 15e eeuw en 
wordt als een van de merkwaardigste van de Kempen 
beschouwd. We gaan naar rechts, richting taverne De 
Toerist, 77. We gaan rechtdoor en na 30 meter, achter 
huisnummer 4, naar rechts achter de huizenrij. 

Aan het einde van de tweede zandpad nemen we rechts 
het smalle weggetje en komen zo aan 43. Hier steken 
we voorzichtig over en gaan de Heymansstraat in naar 
82. Aan de overzijde van het mooie driehoekig plein zien 
we het kasteel Hof d’Intere. Het werd gebouwd in 1649 
door Johan de Proost, heer van Wechel. Het deed dienst 
als pastorie en gemeentehuis en wordt nu gebruikt voor 
gemeentelijke activiteiten. 

We blijven aan de linkerkant en gaan aan 82 rechtdoor 
de Vendelmansweg in, die we volgen naar 21 en verder 
naar 20. Bij het einde van de betonbaan gaan we naar 
rechts, het Kerkenpad in. Dit leidt ons naar 20, waar 
we naar links gaan, naar 83. Aan dit knooppunt kiezen 
we rechts, richting bos, en gaan naar 88. De zandrug 
aan onze rechterzijde is een paraboolduin, ontstaan in 
de laatste ijstijd, zo’n 10.000 jaar geleden. De toen 
heersende winden hebben ervoor gezorgd dat hier een 
massa zand werd samen gewaaid. Aan Boelaert houden 
we links aan en zo komen we aan een kruising van 
verschillende boswegen. 

Wandeling

Wechelderzande – boswandeling

Knooppunten:

Afstand :  7,9 km
Vertrek :  Sint-Amelbergakerk 
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