
Vleugt
Langs holle wegen, bossen, velden en de “Vallei van de drie beken” de 

Vleugt verkennen

Routegegevens
Lengte:   10,9 km

Parcours:
- Combinatie van verharde en onverharde weg 

op een rustig parcours
- Niet geschikt voor rolstoelen en buggy’s 
- Bij regen kan het modderig zijn

Troeven: holle wegen, bossen, velden, de Vallei 
van de drie beken

Start: Infobord wandelpad “De Vleugtroute”, 
Feestzaal Vleugt – Vleugtstraat 37 – 3290 
Schaffen

Parking: voldoende parking aan de zaal
Signalisatie:  * via smartphone met QR-code 

* routebeschrijving op deze fiche
* tot 2 juli: pijlen Landelijke Gilde 
Schaffen-Vleugt

Routebeschrijving
Vertrek met je rug naar het infobord aan de feestzaal en ga naar rechts. Neem na 100m de eerste weg rechts ‘Baanhuisstraat’. Aan de splitsing
links aanhouden. Op het einde van de straat rechts en onmiddellijk links afslaan ‘Violetstraat’. In de bocht van de Violetstraat links en bij de
volgende splitsing rechts, de holle weg volgen. Hier bevinden we ons op de grens van Vlaams-Brabant en Limburg. Volg de weg tot boven op
de helling aan de hoek van het bos. Steek het veld schuin rechts over. Ga na 300m naar links. Hier is de Hertogenkapel. Volg de weg en ga voor
de boerderij door. Sla het padje in na de boerderij tot aan de Kriekelswarande. Ga hier rechts en onmiddellijk terug links. Bij de splitsing links
aanhouden en verder het bos in wandelen. Volg hier de aangeduide weg tot je op het geasfalteerde fietspad komt. Ga hier naar links tot aan
de Schaffensesteenweg. Ga vervolgens rechts richting Paal. Sla na 210m links het fietspad in en neem onmiddellijk links de onverharde weg
die achter de huizen loopt. Na 350m rechts richting ‘t Broek. We bevinden ons hier in het natuurgebied ‘Vallei van de drie beken’. Volg de
aangeduide weg tot aan ‘de Langedijkstraat’. Ga hier rechtdoor richting Hooilandse berg. Ga na 270m rechts en sla de onverharde weg in naar
de Hooilandse berg. Volg de aangeduide weg over de Hooilandse berg tot aan de Bergstraat. Ga hier rechts. Na 400m kom je terug in de
Langedijkstraat. Ga links en na 80m rechts terug richting ’t Broek en de ‘Vallei van de drie beken’. Sla na 175m net achter de kleine beek
linksaf. Volg de beek 470m steek dan links de beek over. Blijf de aangeduide weg volgen tot aan de Langedijkstraat. Ga naar rechts en steek de
Hasseltsebaan over en vervolgens ga je de Peerstraat in. Na 100m eerste straat links en daarna weer links. Na 350m kom je terug op de
Vleugtstraat. Ga hier rechts en na 100m ben je terug aan het infobord aan de feestzaal.

Beter            Wandeling

Ontdek de route en win !!!

Neem een foto van jou bij een van de volgende herkenningspunten en stuur deze digitaal door naar  team.abl@landelijkegilden.be.  Elke 
maand loten we een winnaar uit voor een pakket hoeve- en streekproducten. 
Opgelet: Wij zullen af en toe een foto posten op onze Facebookpagina.
Indien je dit niet wil, gelieve dit expliciet te vermelden. 

Samen met jou, als wandelaar, gebruiken landbouwers ook de
plattelandswegen. Ze zijn aan het werk en passeren met tractoren
en machines om hun teelten te bewerken en te verzorgen. We
vragen om een wederzijds respect en tijdig aan de kant te gaan om
hen te laten passeren. Een vriendelijk gebaar erbij betekent veel
voor de andere bestuurder en maakt een wereld van verschil.
Geniet van je wandeling!

Start

Met dank aan 

Landelijke Gilde Schaffen-Vleugt

mailto:team.abl@landelijkegilden.be


Vleugt

Langs holle wegen, bossen, velden en de “Vallei van de drie beken” 

de Vleugt verkennen

Beter             Wandeling

Enkele hoogtepunten
1. FrieslandCampina

FrieslandCampina Belgium is een onderdeel van FrieslandCampina, de grootste
zuivelcoöperatie ter wereld die miljoenen mensen in meer dan 100 landen van al
het goede van melk voorziet. In Lummen produceren zij een breed assortiment
zuivelproducten voor de professionele markt, zowel in binnen als buiten Europa.

2. Hertogenkapel
Hier werd Onze-Lieve-Vrouw aanbeden tegen het “bloeden”. Vroeger zou er een
houten kapel gestaan hebben in het bos dat door Van Kempen gerooid werd. Bij
het rooien van het bos werd deze kapel verplaatst en in steen opgetrokken. Het
behouden van de kapel gebeurde op aandringen van de zuster van Van Kempen,
die zeer godvruchtig was. Zij heeft ook het hoofdaltaar en de doopvont van de
Parochiekerk geschonken.

3. Vallei van de Drie Beken

Dit is de 'Vallei van de drie beken'. Hier werd tussen 1900 en 1920 turf gestoken
tot een diepte van ongeveer 1,5m waar men nog half vergane boomstronken
aantrof. In deze laag werden blokken afgetekend, na een droogtijd werd de turf
gestoken en de blokken op hun kant gezet. Deze blokken werden, wanneer ze
bijna droog waren, in mijten gestapeld. Ook ijzererts werd gedolven in ’t Broek.
Dit werd met wagentjes vervoerd naar 'de Zwarte Ring' of naar het station te
Deurne.

4. De Schans

Oorspronkelijk was een schans een toevluchtsoord waar omwonenden zich in
veiligheid konden brengen in tijden van oorlog of bij aanvallen door
roversbenden. Een dergelijke schans is gelegen op de Vleugt. Het schansgoed
bestaat uit twee percelen. Het eerste perceel, Herrewagen genoemd, paalt aan de
Kleine beek en heeft een oppervlakte van 95 are. Hier stond vroeger het eigenlijke
schanshuis omringd door water. De grachten zijn nu gedempt maar zijn nog
duidelijk te herkennen. Het tweede perceel, gelegen aan de Peerstraat, heet ’t
Santhofken en heeft een oppervlakte van 52 are. Deze percelen vormen samen
‘de Schans’ (Kelbergse schansgoed) en zijn tot op heden onverdeeld bezit
gebleven van de schansgemeenschap die bestaat uit de inwoners van Kelbergen,
Peer, Blanklaer-Schaffen en Blanklaer-Meldert. Dit feit schijnt uniek te zijn in
West-Europa.

5. Café ‘de Vleugt’

Café ‘de Vleugt’ met gezellig terras en een speeltuintje voor de kleinsten.

Zin om ook onze andere Beter Buitenwandelingen te ontdekken? Bezoek onze website https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten
of onze Facebookpagina ‘Beter Buitenwandelingen’
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https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten
https://www.facebook.com/Beter-Buitenwandelingen-100252781933964

