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WANDELING DE JONGSTE TELG 6KM 

Wij hebben deze wandeling voor een zo breed mogelijk publiek gemaakt. Ze is 

gesplitst in twee onderdelen, beiden van ongeveer drie km. Na het eerste gedeelte 

kom je terug in de Jongste Telg, mogelijkheid om een pauze te nemen of meteen te 

vervolgen. De wandeling is mogelijk voor rolwagens, kinderwagens en loopt 

steeds langs verharde wegen. 

 

START WANDELING DEEL 1 

De wandeling start via de oprijlaan van kasteel Fruithof. Langs de parking van het 

kasteel wandelen we zo naar de Fruithoflaan, we slagen rechtsaf. Aan de ingang 

van BVV (het voetbalterrein van Boechout) steken we de straat over en wandelen 

de Sportveldlaan in. Rechts van u ziet u rusthuis St. Mathildis. We lopen 

rechtdoor de Baron Carolylaan in, tot aan het Appelkanthof, links op de hoek, 

(een landhuis opgetrokken in 1875) daar gaan we links de Welvaartstaat in. Aan 

het kruispunt houden we rechts aan richting St. Gabriëlcollege, van 1903 een 

vaste waarde in Boechout. We komen uit op een T-kruispunt waar we links afslaan 

in de Lange Kroonstraat. Na ongeveer 200m slaan we eerste straat links af, de 

Zilverenhoek. We houden hier rechts aan en zien zo na een tijdje rechts het 

Bessemgebied opduiken, waar ook elk jaar het “Sfinks-festival” plaatsvindt. (Vormt 

een groene open ruimte tussen Boechout & Mortsel) Wanneer we aan onze 

linkerkant de Fruithoflaan passeren nemen we het eerste wandel / Fietsstraatje 

rechts. 

De Bessemstraat loopt dwars door het Bessemgebied, we lopen zo volledig uit, 

links van ons loopt de Koude Beek. 

Aan de Oudesteenweg slaan we linksaf, 300m verder zien we op onze linkerkant de 

St. Jozefkerk. als we met ons gezicht naar de kerk staan nemen we de kasseiweg 

rechts naast de kerk. Die volgen we tot iets voor de schoolpoort, rechts nemen 

we de kleine fietsweg. We gaan rechts zigzaggen tussen het ijzeren hekken. Aan de 

straat gaan we links in de Nieuwelei, deze volgen we tot aan het einde. Aan het 

einde van de straat ga je rechtdoor de zandweg in, we laten alle kleine weggetjes 

links en rechts liggen en volgen de hoofdweg. Aan de straat ga je links af en sla 

je na 50m verder rechtsaf naar de Jongste Telg. 

Na deze wandeling kan je mogelijk een halte nemen in de Jongste Telg en de 

inwendige mens versterken met een drankje of een dessertje. Daarna kunnen we 

verder gaan en de volledige wandeling afmaken. 

 

WANDELING DEEL 2 

We vertrekken opnieuw langs de parking van Kasteel Fruithof, aan de 

Fruithoflaan slagen we rechtsaf. 

We wandelen het voetbalplein van Boechout nu voorbij en aan het kruispunt gaan 

we rechtdoor de Groeningenlei in. Na de bocht slaan we rechts de Ropstocklei in 

en gaan verder tot aan de Hovesesteenweg, we steken over en komen in het 

weggetje “Doornstraat”. 

Na de bocht, asfaltweg (Groene Stap) blijven volgen, links van ons passeren we de 

Molen van Boechout. Voorbij de molen gaan we rechtdoor en op het plein houden 

we rechts aan. Links op het plein zien we de nieuwe bibliotheek van Boechout. 

Verder slaan we rechtsaf de Vredeborgstraat in  
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en direct links de Elfbunderweg. Het eerste pad rechts slaan we in (fietspad), we 

blijven volgen en passeren de Bunderkes, links de achterkant van rusthuis 

Avondvrede. Aan het einde van het sportveld wandelen we rechts de Boshoek in. 

OPGELET voor het verkeer! Een 200m verder slaan we rechts de dreef “Lintacker” 

in. 

Er is al melding van de hoeve Lintacker in 1362 als moederhofstad. De dreef 

volledig uitwandelen, aan de linkerkant passeren we het Kasteel van Boechout. 

Het is een waterkasteel en het oudste gedeelte dateert ui de 14de eeuw. De dreef 

gaat over in de Holleweg, ook hier gaan we rechtdoor tot net voor het bord “J-

Coveliersstraat” aan dit bord slaan we rechts de zandweg in en lopen deze 

volledig uit. Aan de grote baan steken we over en nemen de weg tussen de twee 

appartementsblokken in. Aan de splitsing van het weggetje volgen we links en gaan 

zo de Appelkantstraat in. We gaan rechts en nemen de eerste straat links terug in 

de Fruithoflaan. Aan Kasteel Fruithof gaan we terug de parking op en zo terug 

naar de Jongste Telg. 

EINDE 

Hopelijk hebt u genoten van de wandeling die wij voor u uitgestippeld hebben. Kom 

gerust nog even binnen om terug wat krachten op te doen met een lekkere koffie, 

een frisse pint of een heerlijke hap! 

 

 


