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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,43 km  2.20 uur  16 m  16 m 
 

Ten noorden - westen van de Belgische stad Mol, ligt aan het kanaal van Bocholt naar Herentals de 
Breykenshoeve.  Tijdens deze gemakkelijke en afwisselende wandeling, wandelt u eerst een flink stukje 
langs het kanaal en dan volgt u een mooi voetpad langs een beekje. U loopt het bosrijke Prinsenpark 
binnen en via leuke bospaadjes loopt u naar het bezoekerscentrum, waar ook veel picknickbanken staan 
om te pauzeren.  U passeert een prachtige vlonder aan de Gertryvijver en iets verder ook nog een 
uitkijkwand.  Dan wandelt u naar een uitkijkhut aan de Kattesteertvijver. Via veldwegen loopt u naar het 
kanaal en na 1,3 km komt u weer bij het terras met heerlijk zelfgemaakt hoeveijs.  Tip: U kunt ook starten 
bij het bezoekerscentrum Prinsenpark en dan fijn lunchen/pauzeren bij de Breykenshoeve, start dan bij 
punt 3. 
 
 

 
 

Startadres: Breykenshoeve, Sas VI, Mol.  Tel: 0032-14313607.  Geopend: Dagelijks vanaf 11.00 uur, 
donderdag gesloten. Van 1 okt tot 1 mei ook op vrijdag gesloten. 
 
Startadres: Parkeerplaats Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie.  
GPX Kastelsedijk 10, Retry. Na bijna 1 km komt u dan links bij de grote parkeerplaats.  Loop naar het grote 
onthaalcentrum en ga bij fietsenstalling, waterbak en het kunstwerk “Cosmoplito Prospera” R over het 
grote grasveld. Aan de bosrand bij speelzandbank, wegwijzer en nabij wkp 7 gaat u R (133). Ga nu verder 
bij **** in punt 2. 
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1. Met uw rug naar de ingang, gaat u L over de 
brede grasberm met rechts het kanaal van 
Bocholt naar Herentals, de 59 km lange 
waterweg, die het Albertkanaal en de Zuid-
Willemsvaart met elkaar verbindt. Na 600 m 
passeert u links een boerderij. Bijna 700 m verder 
gaat u, aan de 3-sprong bij Sluis 6, L over het 
pad. Na 100 m steekt u via houten brug het beekje 
Trekgracht Kattesteenvijver over en dan gaat u  
L (33) over het pad met links de beek. Negeer 
zijpaden. Na bijna 1,5 km steekt u voorzichtig de 
doorgaande weg over en gaat u RD (33) over het 
pad, verder langs de beek. Na 500 m gaat u aan 
de 4-sprong bij wegwijzer RD over het bospad. 
Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing, bij 
wandelknooppunt (wkp) 33 en bij de open mooie 
schuilhut met rieten dak, zitbanken en infoborden 
R (07). Na bijna 50 m gaat u aan de Y-splitsing R 
(07).   
 

2.  Na 400 m gaat u aan de 3-sprong bij schuilhut 
RD/R. (07).  Ruim 50 m verder aan de ongelijke  
4-sprong, bij wegwijzer, gaat u RD met rechts een 
greppel. (U verlaat route 07). Ruim 200 m verder 
gaat u bij markeringspaal scherp L, over het 
bospad richting weiland/grasland. Aan de  
3-sprong, bij klaphek en zitbank, gaat u RD.  Bij 
de bosrand gaat u L over het graspad langs de 

zitbank, met links de bosrand. Bij de Stiltecocoon 
gaat u de brug over en volg het pad, dat meteen 
naar links buigt. Aan de T-splitsing gaat u R.  
Negeer zijpaden. Bij infobord “Provinciaal 
Domein Prinsenpark” en wkp 7 gaat u RD (133).  
 

(Rechts ziet u hier het onthaalstation (groot gebouw) 
met infocentrum (in weekend gesloten) en toiletten, 
die alle dagen open zijn. Hier staan op het grote 
grasveld veel picknickbanken).    
 

**** Negeer zijpaden en loop RD met rechts de 
grote parkeerplaats. Na 150 m, bij groot 
gebouw/stalling onderhoudsmachines, buigt het 
pad naar rechts.  
 

3. Meteen daarna op het klinkerpleintje, met ster 
op grond, infobord, wegwijzer en afvalbak, gaat u 
L (133) over de grindweg. Meteen daarna aan de 
3-sprong, bij wegwijzer, gaat u L/RD  
(fietsroute 94) over de bosweg met rechts 
picknickbanken, schuilhut en honden 
uitloopgebied en links een vleermuizentoren. Vlak 
daarna aan de ruime 4-sprong, bij wkp 133, gaat u 
R (03) en meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u 
R (03).  Na 400 m steekt u een beekje over en dan 
gaat u meteen L naar het uitkijkplatform, waar u 
meteen, voorbij leugenbank/boomzitbank en 
infobord, mooi uitzicht heeft op de Gertryvijver. 

https://www.breykenshoeve.be/
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Ga dan R over het pad, langs twee 
picknickbanken, een fijne pauzeplek.  
Voorbij schuilhut gaat u L door het klaphek en op 
het halfronde uitkijkplatform, met picknickbank, 
gaat u R door het klaphek.  
 

(De Gertryvijver is de grootste vijver van het 
Provinciaal Groendomein Prinsenpark en is een 
unieke plaats om watervogels te spotten). 
 

Aan de T-splitsing gaat u L (3/wit-rood) over de 
bosweg. 
 

(Na bijna 100 m passeert u links een mooie 
vogelkijkwand).   
 

4, Aan de 4-sprong, bij wkp 3, gaat u L (04) en ziet 
u rechts tussen de bomen de Merpikdel vijver.   
 

(Als u hier aan de 4-sprong RD loopt, komt u 150 m 
verder links bij een picknickbank, die aan de 
Merpikdel vijver staat).   
 

Na bijna 600 m, gaat u aan de 4-sprong, bij wkp 4 
en overdekt infobord, RD (130).  Vlak daarna gaat 
u aan de 3-sprong RD (130), met links de 
Kattesteertvijver.  Aan de T-splitsing, bij wkp 130 
gaat u L (6) over de smalle kasseienweg, door de 
beukenlaan.  Na 150 m gaat u aan de 3-sprong bij 
wkp  6 R  (52), over de veldweg.  
 

(Als u hier L  over het vlonderpad gaat, komt u 
meteen bij een mooie uitkijkwand met schuilhut, waar 
u mooi zicht op de Kattesteertvijver heeft, die een 
gekende broedplaats is van de roerdomp, die in 
Vlaanderen een uiterst zeldzame vogel is geworden. 

Maar ook andere watervogels kunt u hier meestal in 

grote getalen aantreffen. Als er vogelspotters zijn, 

ben dan heel stil. 
 

De vijvers, die u tijdens de wandeling passeert, 
worden met een uniek grachtensysteem met water uit 
het kanaal van Bocholt naar Herentals gevoed). 
 

De route volgend passeert u, na 300 m, rechts de 
Sint-Willebrordshoeve, een melkveebedrijf met grote 
open koeienstal en  grote ronde mestsilo).   
 

Na 700 m, aan de T-splitsing, gaat u L (52) met 
even verder links en rechts paardenweilanden.  
Aan de 4-sprong bij brug gaat u RD (52).  Aan de 
T-splitsing bij hoogspanningshuisje gaat u R (52) 
over de asfaltweg.    
 

5. Aan de T-splitsing, voor het kanaal van Bocholt 
naar Herentals, gaat u L en ga dan meteen bij 
scheepvaartbord met nr. 17 en bij verbodsbord 
schuin R de grindweg/jaagpad omhoog. Boven bij 
paaltjes, met rechts de ophaalburg en sluis 7,  
gaat u RD over het jaagpad, met rechts sluis 7. 
Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD over de 
brede grasberm, met rechts het kanaal. Volg  
1,3 km het kanaal en dan komt u links bij de 
Breykenshoeve, de sponsor van deze wandeling, 
waar u nog iets kunt eten of drinken. De zaak 
staat bekend om het zelfgemaakte hoeve ijs. Bij 
het terras staat een leuk houten chalet.  De zaak 
heeft zelfbediening en na consumptie graag uw 
dienblad terugbrengen.  

 
 

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.   
 

 
 

 

 

 


