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Startpunt: Taverne Aards Hof, Dr. Van de Perrestraat 433, Geel.   
 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,60 km  3.25 uur  9 m  9 m 

 
 
 
 
 
 



 
  blz 2 van 3 

 

Ten noorden van de stad Geel, ligt in de buurtschap Ten Aard, de Taverne Aards Hof. Tijdens deze 
gemakkelijke wandeling, wandelt u eerst even door het dorp en dan volgt u een mooi kronkelend 
bospaadje. Via bos- en veldwegen loopt u naar de eerste uitkijkhut met mooi uitzicht op de Kleine 
Hooibeekvijver.  Via kasseienweg loopt u naar de uitkijkhut met prachtig uitzicht op de Kattesteertvijver.  
Via zandwegen loopt u naar het Kanaal van Bocholt naar Herentals en dan wandelt u zeer geruime tijd over 
een grindpad langs het kanaal.  Voorbij de sluis en oorlogsmonument loopt u het dorp in en in een parkje 
passeert u de grot van Lieve Vrouwke van Ten Aard. U steekt weer het kanaal over en dan komt u bij het 
startpunt. 
 
 

 
 

1563. GEEL (Ten Aard) 14,6 km 
 

1. Vanaf de taverne steekt u voorzichtig de drukke 
doorgaande weg over en gaat u L over het fietspad 
omhoog. Negeer zijwegen. Na 300 m steekt u het 
Kanaal van Bocholt naar Herentals over. 250 m 
voorbij de brug gaat u aan de kruising met 
verkeerslichten R ( Aardseweg).   
 

(Hier aan de kruising ziet u links St. Hubertuskerk 
(1949-1950.  
 

Hier staat rechts op de hoek het “Monument voor de 
Gesneuvelden”. Dit monument is hier geplaatst ter 
nagedachtenis van de vele jonge Gelenaren  die in de 
Eerste Wereldoorlog (1914-1918) naar het front 
werden gestuurd en nooit meer zijn teruggekeerd). 
 

Voorbij huisnr. 4 gaat u aan de 3-sprong L 
(Fazantenstraat) de eenrichtingsweg in.  Let op! Na 
50 m gaat u, meteen voorbij de Vrije Basisschool 
St. Hubertus, R over het tegelpad. Aan het einde 
gaat u L (Reebokstraat).  Negeer zijwegen. Na bijna 
250 m aan de T-splitsing, voor huisnr. 30, gaat u R 
(Otterstraat). Na 300 m aan de volgende T-splitsing 
gaat u L (fietsroute 24) en u verlaat de bebouwde 
kom. Na ruim 300 m steekt u via brug de 
Daelmansloop over en loopt u RD over de 
asfaltweg, die na 100 m voorbij boerderij een 
bosweg wordt. Na bijna 500 m, voor privéweg 
steekt u R het  beekje  Breevijversloop over en 
gaat u bij zitbank L over het bospad met rechts 
een groot weiland.  Negeer zijpaden  
 

2. Na bijna 600 m gaat u aan de 3-sprong, bij 
afsluitboom, R (groen) over het bospad.  (Links van 
de afsluitboom is een opening).  Aan de volgende  
3-sprong, circa 30 m voor volgende afsluitboom, 
gaat u L (groen).  Na 50 m gaat u aan de 3-sprong 
L (groen) en loop even verder RD door de rand van 
het weiland met rechts de bosrand en loop dan  
RD door de bomenlaan.  Aan de 3-sprong, dit is 
vlak voor fietspad/bosweg, gaat u bij afsluitboom 
R (groen) over het bospad.   
 

(Na veel regenval kan het bospad onder water staan, 
loop dan over de links gelegen bosweg naast het 
fietspad. Voorbij het natte gedeelte loopt u weer R het 
bos in en na 10 m L (groen) over het bospad).  
 

Negeer zijpaden en blijf het bospad geruime tijd 
RD volgen parallel aan het links gelegen fietspad/ 

bosweg.  Na 1 km, aan het einde van het pad, gaat 
u R over het fietspad/bosweg.   
 

3.  Na 150 m, aan de 4-sprong bij zitbank, gaat u L 
(ruiterroute 63) over de bosweg. (Na regenval kan  
water op de bosweg staan, maar u kunt langs de 
zijkant lopen). Negeer zijpaden. Na 800 m gaat u 
aan de 4-sprong verder RD. (U verlaat hier rr. 63).  
Negeer zijpaden. Na de volgende 800 m gaat u aan 
de T-splitsing, voor bosrand, R over de veldweg.  
Na 30 m, op de hoek van het bos, gaat u L met 
links de bosrand. Aan de 4-sprong, bij de brug 
over de Breyloop, gaat u R over de zandweg. Aan 
de 3-sprong, bij asfaltweg, gaat u verder RD (130) 
en u passeert na 100 m links de  Kleine 
Hooibeekvijver.   
 

(200 m verder passeert u links een uitkijkhut met mooi 
uitzicht op de Kleine Hooibeekvijver). 
 

Aan de 4-sprong, bij bord “Hooibeekhoeve”, gaat 
u L (Heide) over de kasseienweg.  Aan de 3-sprong 
bij wandelknooppunt (wkp) 130, gaat u RD (06) met 
links de Kattesteertvijver.   
 

4. Aan de 4-sprong, bij wkp 06, gaat u R (52) over 
de zandweg. 
 

(Als u hier L gaat, komt u bij de uitkijkhut, waar u  
prachtig uitzicht heeft op de  Kattesteertvijver).    
 

Na 300 m passeert rechts de  
St. Willibrordushoeve. Aan de T-splitsing gaat  
u L (52).  Aan de 4-sprong gaat u R de brug over 
en volg de grindweg door de bomenlaan.  
 

(U verlaat 52. Een eindje verder passeert u rechts 
hoeve ’t Klaverblad).   
 

Aan de T-splitsing steekt u de doorgaande weg 
over en gaat u R over de grasberm met links  het 
Kanaal van Bocholt naar Herentals. Waar na 250 m 
de doorgaande weg naar rechts buigt, gaat u RD/L 
over de grindweg, met links het kanaal. Blijf nu 
lange tijd de grindweg RD  langs het kanaal volgen  
 

(Het 59 km lange kanaal verbindt de Zuid-
Willemsvaart (Bocholt) met het Albertkanaal. Het 
hoogteverschil tussen Bocholt en Herentals bedraagt 
33 m en wordt overwonnen door 3 sluizencomplexen 
met dubbele sluizen en 7 enkelvoudige sluizen 
 



 
  blz 3 van 3 

 

Na 500 m passeert u links het aan de overkant van het 
kanaal liggende recreatiedomein Dekshoevevijver).  
  
Na 2,2 km negeert u asfaltweg rechts en 100 m 
verder steekt u Daelmansloop over, die hier onder 
het kanaal doorgaat.  600 m verder negeert u, bij  
zitbank en plaatsnaambord Ter Aard, volgende 
asfaltweg rechts en loop verder RD langs het 
kanaal. 300 m verder bij sluis gaat u aan de  
Y-splitsing L/RD tussen de paaltjes door met links 
de sluis. 
 

(Dit is sluis nummer 8 (Geel - Ten Aard) met een 
grootte van 50 x 7 mm en een verval van 2,03 m). 
 

5. Aan de 3-sprong bij zitbank en  
oorlogsmonument  “Hulde aan een Brits soldaat” , 
die hier in sept. 1994 is begraven en in juni 1945 is 
opgegraven/herbegraven, gaat u R (Sluisstraat) en 
u loopt Ter Aard binnen.  Aan de 3-sprong gaat u 

RD. Aan de voorrangsweg gaat u L en negeer 
meteen bij school zijweg rechts (Reebokstraat). 
Voorbij huisnr. 1 gaat u L over het asfaltpad door 
het park.  Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u 
RD langs de  Kruiswegstaties. U passeert links de 
(Lourdes)cc en volg het pad dat naar rechts buigt   
 

(De grot, een kopie van de Lourdesgrot, werd op 
initiatief van pastoor Nuyens  van Ter Aard in 1880 
gerealiseerd. Rond de grot werd toen ook het park 
aangelegd).  
 

Na ruim 50 m gaat u L en u verlaat het park. Ga 
dan L richting kruising met verkeerslichten.  
Voorbij het links staand oorlogsmonument steekt 
u RD, via zebrapad, de doorgaande weg over en 
gaat u L over het fietspad omhoog. U steekt via 
brug weer het kanaal over en volg het fietspad 
omlaag.  Na 300 m komt u rechts bij het startpunt. 

 

Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 
 

 
 


