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Kringloopwandeling 
Kringloopwandelingen zijn lusvormige wandeltochten waar de biologische kringloop centraal staat. Langsheen de 
wandelroute vind je (al dan niet geïllustreerd met foto's en tekstinfo) heel wat voorbeelden van die kringloop 
terug. Geniet ervan! Je vindt hier ongetwijfeld ook inspiratie om je eigen tuin meer biodivers, duurzaam en 
klimaatbestendig te maken. 
 
Kringloopwandeling Terlindenpad Edegem 8 km 
Voor deze route namen we een wandeling in de provincie Antwerpen uit de provinciale wandelknooppunten. Je 

kan via deze link de route volgen maar je vindt de bewegwijzering ook op de paden: 
https://www.wandelknooppunt.be/nl/routes/province 

 
Startpunt Sint-Antoniuskerk Strijdersstraat Edegem: volg de paarse pijlen 

 

https://www.wandelknooppunt.be/nl/routes/province
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Kringloopelementen onderweg: 
• Park Edegem:  
Dood hout brengt leven: 
In de natuur bestaat er niet zo iets als afval. Ieder restje organisch materiaal is nog wel voor een of 
ander beestje bruikbaar als voedsel, schuilplaats of nestmateriaal. Te fanatiek opruimen is dus niet 
echt netjes tegenover de medebewoners van je tuin. 

 
 
• Fort V: 
Takkenwal & bijenpark 
Snoeihout hoef je niet af te voeren maar kan je nuttig in je tuin gebruiken, omwille van z’n 
stevigheid, maar ook omwille van de vele voedingsstoffen in twijgen, schors, knoppen, bladeren en 
sap. Snoeihout is een prima bouwmateriaal. Vers gesnoeide takken zijn stevig en soepel en dus 
ideaal als steunstok, om een hek te bouwen of een afsluiting te vlechten. En met een beetje 
creativiteit vind je vast nog wel meer bestemmingen! Een takkenwal en een insectenhotel zijn prima 
schuilplaatsen voor egels, bijen, gaasvliegen … Kortom, de natuurlijke vijanden van dieren die schade 
veroorzaken. 
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• Domein Hof Ter Linden: 
Grasbeheer: 
Laat stukken grasmat die je niet beloopt, gewoon groeien en maai enkel een breed pad. Je zal 
ontdekken dat dit de soortenrijkdom ten goede komt en een bloemenrijk grasland is goed voor onze 
solitaire bijen. 

 
 
•  Bessen-pluktuin begin van de dreef: 
Gebruik van houtsnippers en compost: 
Houtsnippers zijn ideaal mulchmateriaal om de bodem bedekt te houden en onkruidgroei te 
verminderen. Snippers op een pad loopt zacht en houdt de voeten droog. 
Compost: compost als mulch houdt onkruidgroei tegen maar zorgt vooral voor een goede 
waterhuishouding, losse bodem en langzaam vrijkomen van voedingsstoffen  

 


