
Schaliënhuis Bloemencorso Loenhout

Praktische info
gewonnen hebben, waaronder de Slag van Wuustwezel. Verder fi ets je 
langs diverse gebouwen die verwijzen naar de strip van de Rode Ridder 
‘De Sluier van Wuustwezel’.

Tussen de fraaie natuur duiken historische monumenten op, zoals ka-
pelletjes, kastelen en de Napoleonshoeve. Op 6 mei 1810 zou niemand 
minder dan Napoleon Bonaparte er gelogeerd hebben.
Bijzonder is ook het gedenkteken van de Polar Bear Association. Dit 
werd opgericht ter nagedachtenis aan de Engelse soldaten die tijdens 
de bevrijding sneuvelden bij een Duitse tegenaanval. 

Het Volkskundemuseum Jan Augustijns in het gehucht Sterbos is een 
aanrader. Jans vader vervaardigde karren en wagens. Jan breidde de 
privécollectie uit, liet de wagenmakerij opknappen en maakte er een 
klein maar charmant museum van. Het bevat de meest uiteenlopende 
rijtuigen: van een ijskarretje tot imposante koetsen. Je steekt ook heel 
wat op over het dagelijkse leven op de boerderij. Het museum is open 
op zondag in juli en augustus en op afspraak.

Loenhout is een echt tuinbouwdorp, met het bloemencorso op de 
tweede zondag van september als traditionele hoogtepunt. Een kleur-
rijke bloemenzee maakt van de grootste bloemenstoet van het land tel-
kens weer een schitterend schouwspel.
In het centrum van Loenhout ontdek je een fraai, Frankisch dorpsplein. 
Het mooie Schaliënhuis valt meteen op. Het dateert uit de zestiende 
eeuw en was lange tijd een grote boerderij met een brouwerij en een 
gelagzaal. Boven de voordeur bemerk je een smeedijzeren waaier met 
brouwersattributen. Op het terras achter het huis staat nog een water-
put. Medio zestiende eeuw woonde de beroemde wiskundige en astro-
noom Johannes Stadius (Jan van Ostayen) in dit pand. Leuk om weten 
is dat de intrigerende Nostradamus bij zijn voorspellingen onder meer 
gebruik maakte van Stadius’ bevindingen.

Tussen knooppunten 94 en 33 dwars je de E19 en de hogesnelheidslijn. 
Vanaf de brug zie je het nieuwe ecoduct. Via deze natuurverbinding 
- ruim 100 meter lang en 60 meter breed - kunnen dieren als reeën, 
hazen en bunzings een veilige oversteek maken.

Verderop passeer je het gebouw van Fluxys. Je fi etst hier over enorme 
gasreserves, die België van energie voorzien.

Wuustwezel is ook een grensgemeente. Wanneer je de Bredabaan 
kruist tussen knooppunten 01 en 90 zie je nog de restanten van enkele 
voormalige douanekantoren.

Weilandroute

Wuustwezel
Fietslus
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51,6 km

Startplaats en parking: 
1) De Gasthuishoeve, Dorpsstraat 36, 2990 Wuustwezel

Hoe fi ets je de route?
De route maakt gebruik van de bewegwijzering van het fi ets-
knooppuntennetwerk in de provincie Antwerpen (kaart 2). Je 
volgt de groen-witte bordjes met de nummers, zoals aangegeven 
op de kaart in deze fl yer.
Vanaf de parking van de Gasthuishoeve volg je de borden van de 
aanlooproute naar het fi etsroutenetwerk richting knooppunt 92.

Lengte
Basistraject: 51,6 km
Verkorting westelijke lus: 30,4 km
Verkorting oostelijke lus: 26,8 km

Knooppunten 
92 – 03 – 87 – 06 – 05 – 04 – 02 – 01 – 90 – 95 – 94 – 33 – 09 – 97 
– 96 – 93 - 92

Toerisme Wuustwezel
De Gasthuishoeve, Dorpsstraat 36, 2990 Wuustwezel
tel. 03 690 46 40 - toerisme@wuustwezel.be - www.wuustwezel.be

Fietsverhuur 
Fietsen Saman, Bredabaan 536, 2990 Wuustwezel
tel. 03 663 27 74 - info@saman.be - www.saman.be

Surf naar www.antwerpsekempen.be voor up-to-date info, tips en 
gratis e-zine.

Routedokter
Indien je onderweg merkt dat er iets niet in orde is met de be-
wegwijzering kun je dit melden via routedokter@tpa.be. Gelieve 
daarbij het knooppuntnummer, de naam van de gemeente, 
de straatnaam en de naam van de route te vermelden. Alvast 
hartelijk dank!

D/2010/0408/20



K A S T E E L  W U U S T W E Z E L

K A S T E E L  L O E N H O U T

F L U X Y S
V E R T R E K

7

01

fietsroute

fietsroute (autovrij)

fietsroute (onverhard)

fietsroute (onverhard en autovrij)

aanlooproute

fietsknooppunt

kilometeraanduiding

MET DANK AAN TOERISME PROVINCIE  ANTWERPEN VZW
NADRUK OF AANPASSING ONDER GEL I JK WELKE VORM IS  VERBODEN
© TPA -  © KAARTONTWERP SMETS & RUPPOL

WEIDELAND 02  03-06-2010  10:13  Pagina 1

Poort naar het platteland
Wuustwezel is met 
stip een van de plat-
telandsgemeenten 
van de Antwerpse 
Kempen. 
De fi etslus ‘Weiland-
route’ vormt daarvan 
een prima illustratie. 
Het landschap waar-
door je fi etst, is er 
een van uitgestrekte 
akkers en weilanden, 
historische hoeven, 
grazende koeien en 
grote groenteserres. Aan de einder zie je steeds bossen, veel bossen. 
En bovenal is er de deugddoende rust van het Kempense platteland.
De Weilandroute doorkruist Wuustwezel en deelgemeente Loen-
hout. 

Je start aan de Gasthuishoeve. Deze gerenoveerde boerderij fungeert 
vandaag als bibliotheek en infocentrum en huisvest de toeristische 
dienst. De naam verwijst naar het Antwerpse Sint-Elisabethgasthuis, 
dat reeds in de dertiende eeuw uitgestrekte landerijen en hoeven 
bezat in Wuustwezel.

Bij de Gasthuishoeve vind je ook het monument van de Tuizent-
fl oot. Oscar Abraham Tuizentfl oot, een fi guur uit de stripreeks Nero 
van Marc Sleen, is een minuscule en maffe opvliegende piraat die 
voortdurend met een vervaarlijk uitziend kromzwaard zwaait. Tui-
zentfl oot schept graag op met allerlei veld- en zeeslagen die hij zou 
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