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Op wieltjes route 

Deze route van 6.5 km is ideaal voor personen die 
minder mobiel zijn, zoals mensen in een rolstoel of 
ouders met een kinderwagen. Ook op de step is dit 
een leuk parcours.  

Deze wandeling kwam tot stand in samenwerking 
met Huize Walden, Sint-Pauluslaan 12, Westmalle, 
www.huizewalden.be. Huize Walden is een 
kwalitatieve en dynamische zorgaanbieder voor 
personen met een zorgvraag.       
 
AFSTAND: 6.5 km 

 
KARAKTER: bos- en landschapswandeling        

 
BEGAANBAARHEID: rolstoel- en kinderwagen-
vriendelijk bij droog weer 

 
VERTREK: Café Trappisten, Antwerpsesteenweg                         
487, Westmalle

 
 → Start je wandeling op de parking van Café 

Trappisten. Steek de Antwerpsesteenweg over 
en neem de kasseiweg richting de Abdij der 
Trappisten van Westmalle. Op de linkerkant zie 
je de Sint-Bernarduskapel.

 → Sla de eerste zijweg rechts af en wandel 
voorbij de Abdij/Brouwerij der Trappisten van 
Westmalle. Loop eventueel voor je afslaat nog 
even rechtdoor tot aan de hoofdingang van de 
Abdij. De mooie oprijlaan geeft uit op een deur, 
waar je kan aanbellen om trappistenkaas aan 
te kopen.

 → Geniet van de statige weg voor de Abdij/
Brouwerij en neem op het kruispunt de Sint-
Pauluslaan naar links. 

 → Deze weg tussen de weien brengt je naar de 
ingang van Huize Walden op je rechterkant. 
Sla iets verder links de zandweg voor het 
bos in.

 → Op het kruispunt van twee zandwegen 
vervolg je je weg rechtdoor. Blijf deze weg 
links volgen.

 → Neem de eerste zandweg rechts. Zo kom je 
op de straat Nooitrust.

 → Wandel Nooitrust links in. Neem Jagersweg 
rechts en vervolgens Eikendreef links.

 → Op het einde van de Eikendreef steek je 
voorzichtig de drukke Antwerpsesteenweg 
over.

 → Aan de linkerkant van de bushalte vervolg je 
je weg langs een klein paadje dat je in Den 
Mostheuvel brengt. Blijf Den Mostheuvel 
volgen tot voorbij de versmalling.

 → Net voorbij de Beukenlaan rechts wandel je in 
het bospaadje links.

 → Volg dit bospaadje tot aan de Elzenlaan.
 → Neem hier onmiddellijk rechts het paadje tot 

aan de Rode Kruislaan.
 → Hier maken we een toertje rond de blok. 

Vervolg de Rode Kruislaan en ga op het einde 
het bos in. 

 → In het bos neem je het weggetje links. Zo kom 
je op de splitsing van de Lacroixlaan en de 
Epicealaan. Volg de Lacroixlaan.

 → Neem de eerste straat links, de Rode Kruislaan 
en sla op het einde rechts het paadje, dat je 
eerder nam, weer in.

 → Op het einde van het paadje wandel je rechts 
de Oude Kastanjedreef in.

 → Ga  links terug de Lacroixlaan in. 
 → Zo kom je opnieuw aan je startpunt: Café 

Trappisten aan de Antwerpsesteenweg.          
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