
Respecteer de geldende coronamaatregelen van de overheid  

én het verkeersreglement. 

Wees een voorzichtige en (corona)veilige deelnemer.  

Draag een mondmasker als je geen 1,5 m afstand kan houden. 

Voetgangers, wandel rechts op het voetpad of op de begaanbare  

gelijkgrondse berm. Is er geen voetpad of gelijkgrondse berm?  

 Stap dan op het fietspad aan de linkerkant van de weg en  

 verleen voorrang aan de fietsers.  

Is er ook geen fietspad? Wandel dan zo links mogelijk en achter elkaar. 

Fietsers, hou je aan het verkeersreglement. Rij op het fietspad en  

wees extra voorzichtig en waakzaam bij het oversteken van een straat.  

Gebruik de oversteekplaatsen als er zijn, ook al liggen die enkele meters 

van het kruispunt! 

Afkortingen bij wegbeschrijvingen 

Kp: kruispunt - rd: rechtdoor 

T: je komt uit een weg die (bijna) loodrecht op een andere straat uitkomt 

en waar je dus links of rechts moet kiezen. 

Fkp: fietsknooppunt en wkp: wandelknooppunt. 

(Straatnaam) of een straatnaam tussen haakjes betekent dat je in die 

straat komt maar dat daar op die plek geen straatnaambord staat. 

Baal - Begijnendijk - Betekom  

Grootlo - Schriek - Werchter 

UILENWANDELING in SCHRIEK - 8,8 km 
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De eerste vermeldingen van Schriek dateren uit 1125.  

Vanaf de 14de eeuw maakte Schriek - samen met het gehucht Grootlo - 

deel uit van Land van Mechelen. Tot 1427 was de heerlijkheid Schriek en  

Grootlo eigendom van Jan van Arkel, nadien volgden wisselende  

eigenaars elkaar op. De adellijke familie Van der Stegen verwierf de 

heerlijkheid vanaf 1727. 

De uil en Schriek 

In sommige geschriften wordt beweerd dat Schriek 

komt van ‘schrik’. Dit laat vermoeden dat Schriek en 

omgeving in vroegere tijden heel onveilig moet zijn 

geweest. De legende verhaalt dat Schriek bewoond 

werd door rovers die de streek terroriseerden en dat 

ze de uil - toonbeeld van roofzucht - op hun 

verblijfplaats zetten: de uilenhoeve. 

Is de uil zinnebeeld van wijsheid of van domheid? 

Vele Schriekse verenigingen hebben alleszins de uil 

als mascotte gekozen. Is dat dan wijs of dom? 

Het uilenpad zou even goed grenswandeling kunnen heten. We stappen 

meermaals over de gemeente- en de provinciegrens: Antwerpen met 

Schriek en Putte-Grasheide en Vlaams-Brabant met Keerbergen. We 

wandelen op de overgang tussen de vruchtbare gronden van de vallei 

van de Raambeek en de zandige Kempen. 

Start op het kerkplein van Schriek.  

Lees de algemeenheden op de buitenkaft. Hiernaast  

een plannetje, hieronder een wegbeschrijving. Er zijn  

onderweg geen wegwijzers voor deze route. Parcours  

niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelen. 

Verlaat het kerkplein achteraan via de Grote Kerkweg. 

Sla onmiddellijk rechts af naar de Kleine Kerkweg en volg tot einde. 

T: sla rechts af naar de Grote Kerkweg.  

Kp: steek het kp over naar de Leuvensebaan. 

Sla eerste straat rechts af naar de Dr. J. Vermylenstraat. Rd volgen tot T. 
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T: sla links af (naar Roggeveldenstraat). 

Sla rechts af naar Varensweg. 

Sla eerste straat links af naar de Narcisweg. 

Sla de tweede straat rechts af: nog Narcisweg. 

T: sla links af naar Schaleken. Blijf rd volgen ook waar asfaltstraat  

overgaat naar aardeweg. 

T: sla rechts af (Nieuwstraat) en even verder links naar  

Achiel Cleynhenslaan. 

Sla rechts af naar Braambosweg  

en 75 m verder links naar Braambosweg. 

Rustgevende natuur met afwisselende vergezichten: akkers, weiden, 

houtwallen, bomenrijen, dennen- en sparrenbosjes. De roodbruine kleur 

van de grond getuigt van ijzerzandsteen in de bodem. 

Blijf rd volgen tot einde Braambosweg. 

T: sla rechts af naar Mosvennedreef. 

T: steek over en sla links af naar Schrieksebaan.  

Volg slechts even tot huis met nummer 166. 

Sla rechts af naar veldweggetje (tussen num-

mers 166 en 164): het lijkt de oprit van een  

woning maar is een openbare landbouwweg.  

Verderop open en sluit je de houten poort. 

Even verder steek je de Raambeek over.  

Sla over de Raambeek links af en volg de beek 

tot aan de volgende brug. Sla rechts af. 



De Raambeek ontspringt in Begijnendijk en vloeit door Baal, Tremelo, 

Grootlo, Schriek, Keerbergen, Rijmenam, Bonheiden en Muizen alvorens 

in Mechelen uit te monden in de Dijle.  

Onderweg krijgt de beek verschillende namen: Grote Beek, Meerloop, 

Raambeek (in Keerbergen en Tremelo), Zwartwaterbeek (in Rijmenam), 

Boeimeerbeek (in Bonheiden) en tenslotte Vrouwvliet (in Mechelen).  

In totaal is de loop zo'n 28 kilometer lang. De vallei is een agrarisch  

gebied. De open gebieden zijn landschappelijk waardevol door de  

afwisseling in grondgebruik, het kleinschalig karakter van de landbouw en 

de bomenrijen. Meer en meer landbouwgronden en weiden kregen de 

jongste decennia een nieuwe bestemming als paardenweiden. Op een 

zeldzaam onbewerkt perceel grijpen ruigtekruiden hun kans en bieden zo 

een leefomgeving voor insecten, vogels en kleine zoogdieren.  

Daarnaast zijn bomenrijen, 

houtkanten met zwarte els, 

es, hazelaar en knotwilgen  

interessante natuurwaarden. 

De Raambeek is een  

typische laaglandbeek. Het 

rijke beekleven uit de jaren 

vijftig van de vorige eeuw is 

verdwenen. Het is helaas 

wachten op een betere  
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waterkwaliteit. Hier en daar herstellen de water-

planten (o.a. pijlkruid) en het waterleven. Het  

visleven beperkt zich tot enkele stekelbaarzen. 

Je komt onderweg een eik met een klein blauw 

kapelletje tegen. Het bevindt zich tegenover het 

Onze-Lieve-Vrouwebos. 

Blijf dat pad rd volgen tot kp met betonbaan 

(Grensstraat). 

Kp: sla rechts af (Grensstraat) en steek na 40 m 

over naar (geasfalteerde) Zandweg. 

T: sla rechts af naar Poortvelden. 

Sla de vierde straat rechts af: veldweg Beverweg. 

Hier is Jan Gaspad aangeduid. Volg deze veldweg 

(en Jan Gaspad) rond het bos en rond de weide. 

Even verder gaat de veldweg over naar asfalt.  

T: sla links af naar Uilenvelden.  

De gerestaureerde hoeve - 

Uilenvelden nr. 6 - is de 

'uilenhoeve', de verblijf-

plaats van de rovers, waar 

eertijds beruchte plannen 

werden gesmeed.  

De Uilenvelden, gelegen 

net buiten het dorp, was in 

het begin van de 20ste 

eeuw een te mijden streek. 

Blijf rd volgen tot einde (de verharde weg overgaat naar onverhard). 

Sla de eerste veldweg na de (Sluis)beek rechts af (Klimoplei). Volg tot T. 

T: sla rechts af naar Pacht(ers)lei. 

Sla eerste straat links af naar Jespersweg. 

T: sla links af. 

Sla eerste straat rechts af naar Grasheideweg.  

Blijf rd volgen tot kp met Leo Kempenaersstraat. 

Steek de Leo Kempenaersstraat over. Je bent terug bij start. 


