
Haasdonk

Hof ter Welle

Hof ter Saksen

Cortewalle

Beveren

10 000 stappen 

in Beveren

Startplaats aan de ingang van 
het kasteel Cortewalle, Zwarte 
Dreef, Beveren (parking in 

Essendreef) of op de parking van 
Hof ter Saksen, Haasdonkbaan 101, 
Beveren (startbord aan de 
parking).

Bewegwijzerde route van 7 km 
(10 000 stappen).

De wandeling loopt langs 
kasteel Cortewalle, Hof ter 
Welle en Hof ter Saksen.
De weg is toegankelijk voor 
rolstoelen en kinderwagens.
Er is drankgelegenheid 
in de omgeving van het 
kasteel Cortewalle en het 
station.
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10 000 stappen in Beveren
elke 
stap 
telt

arme kinderen en weeskinderen onder. Het westelijk deel heeft nog steeds de functie van 
kindertehuis. In 1974 werden Hof ter Welle en omgeving beschermd als monument en als 
landschap. In 1978 werd de gemeente Beveren eigenaar van het domein. 
Na de binnenrestauratie wordt in dit gebouw een museum- en erfgoedsite ingericht. 

We wandelen door de 
toegangspoort. Via het 
paadje komen we in de 
Lesseliersdreef die we 
links volgen. Daarna slaan 
we rechts de Stijn 
Streuvelslaan in die 
we volgen tot aan de 
Haasdonkbaan. Hier gaan 
we naar links, over de 
spoorweg en volgen recht- 
door het paadje tussen 
de bomen dat ons naar 
Hof ter Saksen leidt. Het 
domein Hof ter Saksen is 
een van de schaarse 

gesloten parkbossen in het Land van Waas. Begin 19de eeuw kreeg het kasteel zijn huidige 
vorm. In 1980 werd het beschermd als monument en in 1982 werd het domein eigendom 
van de gemeente Beveren. Het Hof ter Saksen is met haar klavertje vier (arboretum, 
natuurtuin, hoogstamboomgaard en Beverse beek) 30 hectare groot.

We verlaten het domein Hof ter Saksen via de Bosstraat en gaan rechtsaf aan de Piet 
Stautstraat. Verderop volgen we een wegel naar links waarmee we aan de spoorlijn 
Antwerpen-Gent komen, die aangelegd werd tussen 1845 en 1855. In 1896 werd op één 
nacht de omschakeling van smal spoor naar breed spoor verwezenlijkt, een belangrijk feit in 
de annalen van de NMBS. In 1971 werd de spoorlijn geëlektrificeerd en het spoor 
verdubbeld. Aan het station gaan we door de mooi gerenoveerde tunnel en volgen het 
Stationsplein naar rechts. Daarna wandelen we rechtdoor in de Cortewalledreef. Voorbij de 
bocht nemen we rechts het paadje dat ons opnieuw naar ons vertrekpunt brengt.

Kasteel Cortewalle, een waterburcht 
waarvan het oudste gedeelte dateert 
uit het begin van de 15de eeuw, was 
bewoond tot 1960. Het kasteel werd 
in 1966 aangekocht door de gemeente 
Beveren en in 1971 beschermd als 
monument. De mooi gerestaureerde 
kamers, de museumzolder en de 
huiskapel maken een bezoek de 
moeite waard.

Met het kasteel achter ons, gaan we rechts over de brug. Voorbij het kunstwerk ‘Paard 
verdedigt veulen’ verlaten we het park. We wandelen rechtdoor de Lange Dreef in. Voorbij 
het cultuurcentrum Ter Vesten, de bib en de brandweer, steken we de Gravendreef en de 
Boerenmarkt over en slaan links de Stationsstraat in. Via de Meidoornlaan en de 
Lijsterbessenlaan komen we aan de Bosdamlaan, waar we oversteken naar de 
Vuurkruisenlaan. Daarna bereiken we via enkele voetwegels het Hof ter Welle.
Jonkvrouw Anne Francisca Piers kocht dit kasteel in 1723 en bracht er haar school voor 
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