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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,97 km  2.30 uur  8 m  8 m 
 

Ten noorden - westen van de Belgische stad Geel, ligt aan het kanaal Brasserie Den Thijs. Tijdens deze 
gemakkelijke wandeling met twee mooie natuurgebieden en het Kanaal van Bocholt naar Herentals als 
rode draad, wandelt u eerst een leuk stukje langs het kanaal en dan struint u geruime tijd door weilanden 
en over graspaden door het natuurgebied Neerhelst De Botten.  Via een dennenbos loopt u terug naar het 
kanaal dat u oversteekt en na een stuk langs het kanaal struint u geruime tijd door het prachtige 
natuurgebied Mosselgoren.  Hier ligt ook een mooi vlonderpad.  Langs het kanaal loopt u terug naar de 
brasserie met terras.  Het natuurgebied Mosselgoren is verboden voor honden maar u kunt bij de brug de 
route inkorten tot 7 km met de hond.  
 
 

 
 

Startadres: Brasserie Den Thijs, Gebeunt 1, 2440 Geel.  Tel: 0032-14746962. Geopend: Dinsdag t/m zondag 
vanaf 10.00 uur.  Parkeer op de parkeerplaats.  
 

 

1646. GEEL 11 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de brasserie 
gaat u L over de asfaltweg. Na 300 m steekt u R 
via de sluisbrug (SAS 9) het ruim 60 km lange 
Kanaal van Bocholt naar Herentals,  dat de Zuid-
Willemsvaart met het Albertkanaal verbindt, over 
en dan gaat u meteen R rechts langs de ijzeren 
poort over het jaagpad, met rechts het  kanaal.   
 

(Meteen links passeert u het gebouw van de 
Koninklijke Marine Kadettencorps Geel.  
 

Het KMK, dat gesteund wordt door Defensie en 
Marine, is een avontuurlijke jeugdbeweging voor 
jongens en meisjes vanaf 9 jaar. Alles draait om 
water, schepen en varen en kennis, discipline, 
respect en team spirit staat in alles centraal). 
 

Voorbij ijzeren poort gaat u aan de 3-sprong RD 
over het tweerichtingsfietspad en na bijna 100 m 
gaat u aan de 3-sprong RD over het jaagpad 
langs het kanaal. Let op!  Na 300 m ziet u links 
beneden in het weiland een greppel  (dwars op 
het kanaal). Ga hier L het smalle paadje omlaag 
door het riet. Steek via houten pallet de greppel 
over en loop RD door het weiland met links de 
greppel. Volg dan RD het graspad  met links de 
greppel.   
 

2. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u bij 
verbodsbord R over de veldweg met links de 
bomenrand. Na bijna 150 m gaat u aan de  
T-splitsing, waar de veldweg naar rechts buigt, bij 
verbodsbord L over het graspad. Het graspad 
buigt tweemaal naar rechts en dan naar links, met 
rechts een smal weiland. Vlak voor 
greppel/beekje gaat u RD (groen), met links het 
beekje genaamd Lorumse Loop. Aan het einde 
gaat u L over het bruggetje en ga dan L (groen) 
over het graspad, dat na 30 m naar rechts buigt 

(groen).  U passeert rechts een vijvertje en in het 
smalle bos gaat u aan de 4-sprong R over het 
brede bospad.   
 

3.   Aan het einde van de rechts gelegen vijver 
gaat u aan de 3-sprong L (groen) over het 
bospaadje, volg dan RD het graspad met links het 
weiland.  Het pad buigt naar links met rechts het 
smalle bos.  U loopt rechts een volgend weiland 
binnen en ga dan meteen L (groen) verder over 
het graspad, dat even later naar rechts (groen) 
buigt.  U passeert een mooie vijver en aan de  
T-splitsing gaat u L (groen) met rechts de 
bosrand. Aan de schuine T-splitsing gaat u R 
over de bosweg. (U  verlaat de groene route).  U 
passeert rechts huisnr. 159 en volg de veldweg.   
Aan de doorgaande weg gaat u L. Meteen daarna  
aan de 3-sprong, gaat u R (Herentalsedijk). Aan 
de kruising gaat u L (Langstraat). Na bijna 250 m 
gaat u, meteen voorbij huisnr. 33, R (Houterveld) 
over de veldweg.   
 

4. Aan de 3-sprong, met rechts een stal en huis, 
gaat u RD. Negeer inritten rechts. Aan de  
3-sprong, bij zitbank en vijvertje, gaat u RD. 
Negeer inrit links naar een huis en volg de 
bosweg. Aan de ruime 4-sprong gaat u RD over 
het bospad door het hoge dennenbos. Na bijna  
50 m gaat u aan de Y-splitsing L/RD. Aan de  
3-sprong gaat u R. Negeer zijpad rechts.  Aan de 
3-sprong gaat u RD en loop dan RD langs de 
afrastering van manege. Steek de doorgaande 
weg over en loop RD (Herentalsedijk) over de 
doodlopende asfaltweg, die na 200 m een  
veldweg wordt.  Aan de T-splitsing gaat u R over 
het jaagpad, dat u geruime tijd volgt met links het 
kanaal.   

https://denthijs.be/
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Na bijna 900 m, vlak voor de brug, gaat u R het 
bospaadje omhoog en boven steekt u L via brug 
het kanaal over.   
 

5.   Meteen na de brug gaat u scherp L het paadje 
omlaag en beneden gaat u R over de grindweg of 
fietspad met links het kanaal. Negeer zijpaden 
rechts.   Na 700 m gaat u bij gebodsbord (70 km) 
R (Haverbemden) over de doodlopende 
betonplatenweg.  Bij groot infobord “Welkom in  
Mosselgoren” gaat u RD.   
 

Het natuurgebied Mosselgoren, Natura 2000 
gebied, is een restant van het Geels Gebroekt, een 
voormalig laagveenmoeras dat als 
overstromingsgebied van de Kleine Nete fungeerde. 
Het is een van de weinige gebieden 
in Vlaanderen waar de ringslang nog voorkomt. Het 
is een broedplaats voor verschillende 
soorten spechten, de buizerd en de havik. In de 
winter zijn er grote groepen sijzen en in de zomer zijn 
er vanuit de rietvelden de kleine karekiet, 
de rietgord en de waterral hoorbaar. Ook ziet u 
mogelijk hier de ijsvogel). 
 

Bij ijzeren hek volgt u RD het pad langs de 
afrastering. Bij afsluitboom gaat u L over het 
brede graspad, dat 100 m verder bij houten paal 
naar rechts buigt.  Voorbij enkele vennetjes buigt 
het pad naar rechts met links een huis.  Bijna  
150 m verder wandelt u over het mooie 200 m 

lange vlonderpad en ga dan aan het einde van het 
vlonderpad L over het graspaadje.  100 m verder 
loopt u over het plankenpad en bij afsluitboom 
gaat u L over het graspad, dat meteen naar rechts 
buigt.  Via bruggetje steekt u het beekje over en 
ga L met links het beekje.    
 

6.   Aan de T-splitsing, met links een afsluitboom, 
gaat u R.  Aan de 4-sprong bij bruggetje, vijvertje 
en paal (verboden voor honden) gaat u R over het 
graspaadje langs de afrastering. Voorbij volgend 
bruggetje volgt u RD het graspad met rechts een 
weiland. Na 20 m gaat u RD over het brede 
graspad. Aan de 3-sprong bij markeringspaal 
gaat u scherp L over het graspad, met links hoge 
struiken.   Aan de 3-sprong bij afsluitboom gaat u 
L door de houten doorgang en volg het brede 
graspad.   
 

7. Voorbij groot infobord “Mosselgoren” buigt het 
pad naar rechts met rechts de bomenrand. Dan 
buigt het pad naar links, evenwijdig aan het 
kanaal. Aan het einde van het pad bij het kanaal 
gaat u L onder de brug door.   Aan de 3-sprong 
gaat u RD langs 2 huizen. Negeer  zijwegen en 
volg geruime tijd de grindweg of fietspad RD met 
rechts het kanaal. Na 1 km komt u links weer bij 
Brasserie Den Thijs, de sponsor  van deze 
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken. 
Aanrader is  het boerenbrood gezond!  

 

 
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.   
 

 
 

 

 

 


