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Het Beersgatpad
Geniet van een trage wegverbinding
tussen de Poort naar het Platteland
(centrum Wuustwezel) en het voormalige
kloosterdomein Zusters Franciscanessen
(Gooreind).

Volg het Beersgatpad: een lus goed voor
12km wandel- of fietsplezier. Je kan de
route volgen via de bewegwijzering van
het knooppuntennetwerk. Op drie
plaatsen kunnen voetgangers kiezen om
een alternatieve route te volgen door het
weiland of het bos.

!!! Wegens mogelijk besmettingsgevaar
met de ziekte Neosporose is het niet
toegelaten om met je hond door het
weiland te wandelen. Ook paarden zijn
hier niet toegelaten. Dankzij de
landbouwers kan je op twee plaatsen
kiezen om langs de weilanden te
wandelen. De landbouwers verdienen je
respect: gooi geen afval weg, rook niet en
neem geen honden mee waar het niet is
toegelaten.

Beersgat

Het gebied Beersgat ontwikkelde zich
rondom de Gasthuishoeves en werd
vroeger bewerkt om het Sint-
Elisabethgasthuis in Antwerpen te
bevoorraden. De gronden zijn, op enkele
private percelen na, nog steeds eigendom
van het OCMW Antwerpen. De
landbouwgronden, zo’n 47 hectare,
werden in erfpacht genomen door vzw
Kempens Landschap, een organisatie die
onder andere ook het domein van de

Zusters Franciscanessen beheert. Het bos
West-Beersgat is eigendom van het
Agentschap voor Natuur en Bos.

Beersgat is een halfopen landbouw-
landschap dat in het noorden en oosten
omgeven wordt door de dorpskern van
Wuustwezel, in het westen door de
Bredabaan en in het zuiden door het
Groot Schietveld (een groot bos- en
heidegebied en tevens militair domein).
Het gebied vertoont een typisch
weilandenpatroon dat is ontwikkeld
rondom de Kleine Beek die van oost naar
west stroomt. In het natte valleigebied
waren er vroeger veel relatief kleine,
rechthoekige graslanden, die met de
smalle zijden aan de beek grensden. Ze
werden omgeven door houtkanten,
bomenrijen en/of heggen. Vele
houtkanten en heggen zijn vandaag de dag
vervangen door prikkeldraad. Toch kan je -
vooral langs de beken en grachten -
restanten van deze natuurlijke
perceelsgrenzen herkennen.

Kempens Landschap en het
gemeentebestuur van Wuustwezel willen
het kleinschalige landbouwlandschap waar
mogelijk herstellen en verder
opwaarderen. Ook de wateropvang van de
vallei kan verbeterd worden door
beekgeleidende elementen zoals
bomenrijen, houtkanten, rietkragen of
plas- en drasbermen aan te leggen of te
herstellen. Om dit mogelijk te maken
zonder de huidige landbouwvoering te
verstoren, wordt er samengewerkt met
gebruikers en betrokken partners in het
gebied.

Geschiedenis

Rond het dorp Wuustwezel strekten zich

in de vroege middeleeuwen woeste zand-
en heidevlakten uit. In 1265 schonk de
Heer Cosinus van Wesele al zijn
eigendommen aan het Sint
Elisabethgasthuis in Antwerpen. Het
gasthuis kocht nadien nog het gebied
“Beersgat” aan. Beir was in de
Middeleeuwen synoniem voor modder,
drek of moeras. Gat stond voor doorgang,
weg of straat. Beersgat zou dan ‘doorgang
door het moeras’ kunnen betekend
hebben. De heideterreinen dienden als
graasweide voor schapen. Later werd er
turf gestoken en werden de gronden op
grootschalige wijze ontgonnen om aan
landbouw te doen en naaldhoutbossen
(waaronder het Uilenbos) aan te planten.

De gasthuishoeven werden vroeger
omgeven door kleine akkers en weilanden,
omsloten door houtkanten, bomenrijen,
grachten en heggen. Houtkanten leverden
gerief-, constructie- en brandhout en
zorgden voor beschutting. Heggen en
grachten dienden als veekering.

Het economisch nut is verdwenen en de
zorg voor deze elementen is vaak
opgehouden. Deze kleine landschaps-
elementen zijn nu grotendeels
verdwenen. Toch zijn er in het landschap
nog restanten te herkennen van de
kleinschalige landbouwvoering waaraan
weleer werd gedaan.

Een gasthuishoeve is een boerderij
verbonden aan een gasthuis. De hoeve,
die verpacht werd, moest het gasthuis van
voedsel en drank voorzien. Het Sint-
Elisabethgasthuis bouwde door de

eeuwen heen in de dorpskern van
Wuustwezel drie hoeven. In de vijftiende
eeuw werden de eerste twee gebouwd,
rond 1620 volgde een derde hoeve. De
pachters van de hoeven hadden koeien,
bewerkten de akkers en hielden schapen
en bijen op de heide. De hoeven werden
meermaals heropgebouwd en in 1707
werd er nog een schuur bijgebouwd.

Nu houden drie overgebleven
gasthuishoeven (Hoeve Annie, Hoeve Lilly
en de huidige bibliotheek) de geschiedenis
van dit gebied levend.

Vzw Kempens Landschap

Kempens Landschap is actief in de
provincie Antwerpen. Het werd in 1997
opgericht op initiatief van de provincie en
zo’n 44-tal gemeentebesturen met als
doel waardevolle landschappen en alles
wat er groeit, leeft en staat te bewaren en
open te stellen voor het publiek. Dit
gebeurt voornamelijk door domeinen aan
te kopen en te beheren. Zo heeft de
organisatie ruim 1000 ha in eigendom en
beheert ze tal van groendomeinen en
erfgoedsites. Dit steeds in nauwe
samenwerking met de betrokken
gemeentebesturen, andere overheden en
partners uit de sector.

Vzw Kempens Landschap
Peredreef 5 | 2580 Putte

T: 015 22 82 33
E: Info@kempenslandschap.be

W: www.kempenslandschap.be

Toerisme Wuustwezel
Dorpsstraat 36 | 2990 Wuustwezel

T: 03 690 46 43
E: toerisme@wuustwezel.be

W: www.wuustwezel.be
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