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Met de auto
Vertrouw niet enkel op je GPS !!! ( GPS: 51.3047498,4.6413307 )
Zeker als je alleen geasfalteerde wegen wenst te gebruiken.
Via E 19 Antwerpen-Breda
Neem afrit 3 (Brecht), je komt op een rondpunt waar je richting SintLenaarts en Malle volgt. Dit doe je ook aan het tweede rondpunt.
Aan het volgende rondpunt rijdt je rechtdoor richting Malle. Vervolg je weg
over de brug over een kanaal tot de zijstraat Groot Veerle waar je rechts
inrijdt richting Westmalle. Als je grondgebied Westmalle binnenrijdt moet
je de eerste geasfalteerde straat (kruispunt met vluchtheuvels) rechts
indraaien (Heidsiebaan).
Aan de splitsing neem je links de Heikantstraat en na ongeveer 2 km draai
je rechts het domein Sint-Jansburg op.
Via E 34 – E 313
Via E 34: neem afrit 20
Via E 313: neem afrit 19
Volg richting Zoersel. In het centrum van Zoersel rij je rechtdoor tot aan een
pleintje, waarna je linksaf richting Westmalle rijdt. Deze baan eindigt in het
centrum van Westmalle op een kruispunt met verkeerslichten, hier sla je
links af richting Antwerpen. Volg de Antwerpsesteenweg tot aan het tweede
kruispunt met verkeerslichten waar je rechts afslaat richting Brecht. Aan
het tweede kruispunt met vluchtheuvels draai je links de Heidsiebaan in.
Aan de splitsing neem je links de Heikantstraat, na ongeveer 2 km draai je
rechts het domein Sint-Jansburg op.

Met het openbaar vervoer
met de trein tot station Noorderkempen (in gemeente Brecht)
Dienstregeling vind je op www.nmbs.be .
Aan het station neem je lijnbus 440 busstation Oostmalle (rijdt niet op
zondag, dienstregeling op www.delijn.be ).
Stap op de bus richting Oostmalle en na ongeveer een kwartiertje stap je af
aan halte Oude Molenstraat (de eerste halte op gondgebied Westmalle).
Nu vervolg je deze weg (Brechtsesteenweg) nog een 575 meter en draai
rechts de Heidsiebaan in. Na ongeveer 900 meter kom je aan een splitsing
waar je links de Heikantstraat neemt, na ongeveer 2 km kunt u rechts het
domein Sint-Jansburg opdraaien. (te wandelen afstand: +/- 3,5 km)

met de lijnbus vanuit Antwerpen (Rooseveltplaats of Astridplein)
lijnbus 410
Antwerpen – Oostmalle - Turnhout
Je stapt af aan halte Dennenlaan (Westmalle) – nog te wandelen: +/- 3,5 km
Dit is de halte voorbij café Trappisten, deze halte ligt voor Brasserie ‘Bij
ons …in Malle’ en aan de overkant van de baan ligt verscholen in het bos de
St.-Pauluskerk.
Als je afgestapt bent, wandel je eventjes terug en ga dan rechts de St.Pauluslaan in.
Hier volg je de wandelknooppunten 30-31-33-35-36-65-99 en dan richting
knooppunt 40, na 150 m draai je links ons domein op.
Of je volgt dezelfde weg via deze routebeschrijving:
Vervolg de Sint-Pauluslaan steeds rechtdoor. De asfaltbaan gaat op het
einde over in een verharde zandweg. Je wandelt helemaal ten einde tot aan
een T-kruispunt, hier ga je naar rechts. Na een tiental meter neem je de
weg links. Deze weg blijf je volgen tot je aan een kruising van wegen komt
waar je schuin rechts je weg vervolgt. Je steekt de volgende kruisende baan
over en je wandelt nu tussen de velden. De eerste geasfalteerde baan draai
je rechts in, na 150 m draai je links ons domein op.
lijnbus 417 Snelbus Antwerpen – Zoersel – Turnhout
lijnbus 429 Snelbus Antwerpen – Zoersel – Malle – Lille - Herentals
Je dient af te stappen in het centrum van Westmalle, halte Zandstraat (aan
Bergpleintje).
Van hieruit is het nog ongeveer 5 km tot Sint-Jansburg.
Voor meer inlichtingen in verband met de dienstregelingen kunt u terecht
op www.delijn.be
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