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Wandeling in Meilsense velden, langs de Molenbeek en de 

Meersenbeek en het kasteel van Cortewalle in Beveren 

 

Afstand: 8 km 

Wandelduur: 2u tot 2u30 

Wandelwegen: goed begaanbare paden (helaas niet alles rolstoel- en buggytoegankelijk) 

Horeca: dorpskern van Melsele, koetshuis Cortewalle, Cultuurcafé Beveren en centrum 

Beveren 

Vertrekpunt: Natuurpunthuis, Grote Baan 197, 9120 Melsele 

 

We steken de Grote Baan over aan de verkeerslichten, gaan naar links en wandelen langs 

de Grote Baan in de richting van Zwijndrecht. Na ongeveer 200 meter gaan we naast 

huisnummer 186 naar rechts op de parking “Boerenpoort”. Indien de Grote Baan is 

afgesloten wegens wegenwerken kunt u de parking bereiken aan de achterzijde via de 

Rudolf Esserstraat. 

We nemen voor het nieuwe appartementsgebouw (aan de oplaadpalen elektrische auto’s) 

het wandelweggetje links (volg fietsknooppunt 50). Net voorbij de appartementen zien 

we een nieuw aangeplante boomgaard met oude fruitrassen die oorspronkelijk in Melsele 

en omgeving werden geteeld.  

We stappen over het houten bruggetje over de Molenbeek.  
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We nemen het eerste pad rechts. 

(Optie: Wie wil kan eerst even links afslaan om het insectenhotel aan de schuilhut te 

bekijken.) 

Aan onze rechterzijde zien we de “beekvallei” en wie door het gras tot aan de 

Molenbeek wil stappen, kan dit gerust doen. Aan de waterkant is er immers altijd iets te 

ontdekken.  

Verder langs het pad zien we aan onze linkerkant een kleine poel. In het voorjaar kunnen 

we hier dikkopjes (kikkervisjes) spotten.  

 

De rij bomen die we links zien zijn populieren. Ze zijn een element van het 

“coulissenlandschap”. Dat is een landschap dat wordt gevormd door verschillende rijen 

bomen of struiken die elkaar ten dele overlappen zoals de doeken of panelen op een 

podium via dewelke men toegang heeft tot de coulissen. 

We wandelen verder tot aan het volgende brugje over de Molenbeek. Dit is alvast een 

mooi plekje. Vergeet ook niet om eens achterom te kijken naar de kerktoren van Melsele 

die gelukkig nog boven het appartementsgebouw uitsteekt. Op deze plek kunnen we 

zeker watermunt zien in de lente, zomer en herfst.  



3 
 

We wandelen nu verder over het brugje en volgen de beek langs de linkeroever tot aan 

het volgende brugje. Egelskop is een waterplant die we hier kunnen waarnemen behalve 

in het winterseizoen. 

We stappen over het bruggetje. Rechts van ons zien we de hondenweide, en daarachter 

één van de bufferbekkens van het landschapspark. We wandelen immers in een 

valleigebied met overstromingsgevaar.  

Als we aan de straat komen gaan we rechtsaf.  

Op de T vorm slaan we rechtsaf. 

Na de brug over de beek steken we de straat over en nemen we onmiddellijk de eerste 

“trage weg” aan onze linkerkant. 

We volgen deze trage weg en zien rechts van ons de Molenbeek waarvan we de 

meanders volgen.  

Vlak voor het brugje aan je linkerkant zie je een vlierstruik. Deze boom ken je 

waarschijnlijk door de heerlijk geurende vlierbloesem. Wist je ook dat van de takken 

fluitjes werden gemaakt? En dat daarvan de naam flierefluiter vandaan komt? 

Aan het betonnen fietspad, voor de spoorweg, slaan we rechtsaf richting Melsele 

“station”.  

Daar steken we de spoorweg over om onmiddellijk na de spoorweg de fiets-o-strade 

richting Gent te nemen. Let hier op voor de snelle fietsers! Genieten van een rustpauze 

kan hier op de leuk geplaatste banken. 

We volgen deze fietssnelweg tot aan de tweede spoorwegoverweg (verboden voor auto’s) 

en slaan er rechtsaf over de spoorweg de Gentstraat in. De nieuwe windenergiemolens 

bepalen hier de horizon. 

Na 100 meter nemen we de eerste veldweg links (trage weg).  

Vanop deze veldweg zien we rechts in de verte de oude Beverse windmolen (zonder 

wieken jammer genoeg) met hoeve.  
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Aan de geasfalteerde fiets- en wandelweg slaan we linksaf. Na een scherpe bocht naar 

rechts (aan de hoeve) zien we een wegwijzer naar “Beveren Centrum” naar links. Die 

volgen we over het bruggetje. Na het tweede bruggetje nemen we het paadje naar 

rechts en volgen het water tot we rechts de bijenweide met haar prachtige 

bloemenpracht kunnen bewonderen in de lente en de zomer.  

We zien het mooie waterkasteel Cortewalle voor ons verschijnen.  
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We nemen het pad vóór het kasteel naar links zodat het kasteel rechts van ons ligt. 

Links van ons zien we een molensteen met achter een muur verscholen de kruidentuin en 

de wijngaard.  

We volgen het pad tot net voor de ingangspoort van het park.  

We slaan hier voor de ingangspoort het wandelpad rechts in en wandelen tussen de 

beukenbomen in de richting van de Grote Baan. We passeren de berg met de oude 

ijskelder van het kasteel en steken horizontaal het grote grasplein voor het kasteel 

over. We komen op het fietspad en slaan daar rechts af en gaan over het bruggetje 

naast de N70. 

We steken de N70 over op de oversteekplaats voor fietsers. 

We stappen verder op het fietspad in noordelijke richting de nieuwe wijk van het 

Viergemeet in. Aan het bordje Viergemeet lopen we rechtdoor. Dit wandel/fietspad 

volgen we tot waar het fietspad eindigt. Daar steken we de straat over naar rechts en 

volgen een nieuw fietspad. Daarna steken we het bruggetje over naar links en volgen 

verder het betonnen pad. Rechts ligt het Pareinpark (genaamd naar de vroegere Parein-

koekjesfabriek). We kruisen de autoweg (Pareinlaan) van en naar het Pareinpark. Waar 

het pad naar rechts afbuigt stappen we langs de Meersenbeek (links) en de nieuw 

aangelegde buffer- en waterbekkens waar sinds kort passieve recreatie (vissen bv) 

mogelijk is op de steigers. 
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We volgen het fietspad tot waar het op het einde links afbuigt en we zo op de 

Gaverlandstraat uitkomen. Daar gaan we naar rechts. Na honderd meter steken we de 

drukke Schoolstraat over en vervolgen we onze weg langs de Berghoekwegel die we 

volgen doorheen een nieuwe woonwijk tot aan de Van Puymbroecklaan. Daar slaan we 

linksaf om de eerste straat rechtsaf, de Ledegancklaan, in te stappen. Even verder 

volgen we de bocht naar rechts naar de Rodenbachlaan en stappen we naar de 

hoofdingang van voetbalclub Svelta. Net voor de hoofdingang nemen we het padje 

rechts (net voorbij de schutterstorens en de kantine van de schutters). Tussen de 

voetbalvelden door stappen we naar de Van Hulstraat waar we op het einde naar links 

stappen in de Kalishoekstraat. Na 50 meter slaan we rechtsaf de trage weg in 

(fietsknooppunt 50 volgen). We wandelen langs de kweekvelden van de Bioboerderij Puur 

Natuur en stappen over het bruggetje over de Molenbeek. Op het einde van de trage 

weg komen we in de St Elisabethstraat waar we naar links stappen. Zo passeren we aan 

onze linkerzijde de kleuterschool, het kerkhof van Melsele, het kinderdagverblijf ’t 

Ballonneke en de lagere school OLVG.  
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We komen nu terug aan de Grote Baan N70. 

We steken de Grote Baan over via het zebrapad. We nemen daar de fiets- en wandelweg 

“de Poenjaardwegel”. We volgen dit pad tot aan het infobord (met plannetje van het 

Molenbeekpark en op de achterkant de namen van de kinderen die geboren zijn in 2013 

en hier in 2014 een geboortebos kregen) waar we rechtsaf slaan.  

Vlak na het infobord zien we in een zijwegje de mooie “sun-hive” aan de rechterkant 

(het zonnenest voor bijen). Echt de moeite om er even langs te gaan. We keren op onze 

stappen terug naar het pad waar we nu links gaan. We volgen dit pad tot we aan ons 

vertrekpunt komen. 

 

 

 

Hopelijk heb je genoten van de wandeling (en je 10.000 stappen). 

Wil je graag lid worden van Natuurpunt? Dat kan via onze website 

www.natuurpunt.be/beveren. Lid worden kost 30 euro. 

Het Natuurpunt Waasland team – kern Beveren

http://www.natuurpunt.be/beveren
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