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Ontdek Neteland

Arrangementen

Het Neteland is een groene regio in het
hartje van de Antwerpse Kempen. Een
fikse wandeling in de bossen, fietsen
langs landelijke wegen, kuieren langs
prachtige historische gebouwen of
rustig peddelen met de kano op de
Kleine Nete … Het kan allemaal in het
Neteland.
De
gemeenten
Grobbendonk,
Herentals, Herenthout, Olen en
Vorselaar bieden samen heel wat
mogelijkheden voor ontspanning en
vertier.
Je kan bij ons terecht voor een prachtig
wandelnetwerk, een (ont)spannende
fietszoektocht of een doedag vol water.
Onze regio biedt een unieke mix tussen
historisch erfgoed, wonderbaarlijk veel
water en uitgestrekte groene ruimtes.
Het Neteland laat je relaxen maar
ook actievelingen komen er aan hun
trekken.
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IN HET
SPOOR
VAN
KEIZER
KAREL

ROUTE VIA
KNOOPPUNTEN
65–66–43–44–45
46–52–47–60–62–65

Interessante
plekjes en
weetjes

Olen
Dorpsplein in Olen-Centrum

(tussen 62 knooppunt 65 – met
een kleine afbuiging vanaf de
Bulestraat naar Dorp)

Keizer Karel V en zijn
geschiedenis in onze streken
Karel de Vijfde werd ruim 500
jaar geleden geboren in Gent.
Hij groeide op bij zijn tante in
Mechelen. Karel V werd landsheer
van de Nederlanden, koning van
Spanje en keizer van het RoomsDuitse Rijk. Het rijk waarover
keizer Karel regeerde, werd zelfs
groter dan het vroegere Romeinse
Rijk. Daarmee behoorden onze
gebieden tot één van de eerste
wereldrijken.
Omdat hij ruim 40 jaar heeft
geregeerd over een groot deel
van Europa, is keizer Karel V
een niet onbekend figuur. Talloze
schilderijen van hem zijn te zien
in musea van over de hele wereld.
Ook sprak Karel V erg tot de
verbeelding van schrijvers en van
het gewone volk. Dat maakt hem
tot een van de meestbesproken
historische figuren.
In Vlaanderen staat hij algemeen
bekend als keizer Karel. Olen en
keizer Karel zijn onafscheidelijk
dankzij de legende van ‘de pot
met drie oren’. Al geruime tijd
leeft deze gezellige gemeente
in de ban van de keizer. Talrijke
volksverhalen en monumenten
houden de roemruchte bezoeken
van de keizer aan dit dorp in ere.
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Het dorpsplein van Olen-Centrum
is één van de fraaiste en
merkwaardigste van de Kempen,
omdat de karakteristieke vorm en
uitzicht goed zijn bewaard. Op dit
dorpsplein vind je onder andere
de beroemde pottenfontein, een
replica van de dorpspomp en de
beeldengroep
‘De
driekantige
boeren van Olen’ terug. De
beelden stellen de meest bekende
Olense legendes voor.
Het personeel van Union Minière
– het huidige Umicore – ontwierp
en vervaardigde de pottenfontein
met drie koperen potten. Ze
symboliseren de bezoeken van
keizer Karel aan Olen.
De dorpspomp die tegenover
het gemeentehuis staat, is een
replica gemaakt op basis van
oude foto’s van de originele pomp.
De nieuwe dorpspomp kwam op
de oorspronkelijke locatie. Waar
de oude dorpspomp verzeild is
geraakt, blijft een raadsel.
Heb je dorst? Vul je drinkbus gerust
met water van de dorpspomp. Het
is immers drinkbaar water.
De huidige pastorie aan het einde
van het dorpsplein werd gebouwd
in 1769. Deze norbertijnenpastorie
met vest werd tot 2001 door een

pastoor bewoond. Het gebouw is
een beschermd monument. Bezoek
na je fietstocht zeker één van de
sfeervolle cafés met streekbieren.

Natuurdomein Teunenberg
(Boerenkrijglaan)

(tussen knooppunt 65 en 66)
Als jager trok keizer Karel met
zijn gezelschap de natuur in op
zoek naar klein wild. Ondertussen
genoot hij van
de frisse lucht
en de mooie
natuur. In het
natuurdomein
Teunenberg
wisselen bossen
en heide
elkaar af. In
dit voormalig
militair domein
van 64 hectare groot met
uitgestrekte naaldbossen was in
de jaren ‘50 ‘het Engels Kamp’
gevestigd. Een aantal stille
getuigen van dit militair verleden
zijn nog aanwezig in dit gebied.
Denk maar aan de oude spoorlijn
en voormalige opslagplaatsen.

van de maand
kan je er de
molenaar aan
het werk zien.
Hij vertelt je
in geuren en
kleuren over
de
werking
en de woelige
geschiedenis van de molen. In 1938
moest de molen plaatsmaken voor
de aanleg van het Albertkanaal en
verhuisde daarom tijdelijk naar het
Antwerpse Noordkasteel. In 2003
kreeg de molen zijn ereplaats in
Olen terug.

Sluizencomplex aan het
Albertkanaal (Sluizenweg)
(knooppunt 61)

In Gent doet een verhaal over
keizer Karel de ronde dat hij op
het jaagpad een bootsman voor
de voeten liep, waardoor het
schip strandde.
Het Albertkanaal is 129,5 km lang
en telt 6 sluizencomplexen met elk
3 sluizen. Per etmaal passeren er
gemiddeld 120 schepen de sluizen.

Buulmolen (Industrielaan z/n)
(tussen knooppunt 62 en 65)

Keizer Karel hield van een feestje
op tijd en stond. Zo deden de
molens weleens dienst als locatie
voor een feestje.
Geen Olen zonder molen. Vlak
bij het sluizencomplex pronkt de
Buulmolen. Elke laatste zondag
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De grote sluis kan schepen met
een gezamenlijke tonnenmaat tot
12.000 ton versassen.

De pomp- en waterkrachtcentrale
zorgt ervoor dat in periodes
van watertekort het water van
het lager gelegen kanaalpand
terug naar het hoger gelegen
kanaalpand gepompt wordt. In
periodes van voldoende water
produceren de installaties groene
stroom uit waterkracht.
De
twee
windturbines
nabij
de sluizen kregen in 2017 een
humoristische toets met de
cartoons van Musa Gumus uit
Turkije en Burkhard Fritsche
uit Duitsland. De selectie van
beide cartoons gebeurde uit de
internationale
cartoonwedstrijd
‘de Olense Kartoenale’ met het
thema ‘energie’.

Herentals (Noorderwijk)
Oude spoorbedding

(tussen knooppunt 65 en 66)
In Noorderwijk fiets je over de
oude spoorbedding die in 1863
werd aangelegd van Herentals
naar Aarschot. Onderweg kom je
enkele voorbeelden van ‘Land Art’
tegen. Dat is beeldende kunst
in het landschap. Ook Keizer
Karel hield van kunst en liet zich
meermaals portretteren.

1848 nam de familie Verlinden de
molen voor het eerst in gebruik.
De onderdelen getuigen echter
van een verschillende constructie.
Daardoor is het aannemelijk dat
de molen van elders afkomstig
is. Mogelijk gaat het werkelijke
bouwjaar terug tot 1750. Na de
grondige restauratie in 1967 is de
molen in erg goede conditie. Hij is
tot op heden zelfs nog in staat
tot malen.

(voor kinderen tot 12
jaar)
Zoek onderweg het antwoord op
volgende vragen:
1.

Herenthout
Sportcomplex ’t Kapelleke
Het sportcomplex
ontleent zijn naam
aan de ligging
in de groene
omgeving van de
‘Kapellekensboom’.
Het Agentschap
Onroerend
Erfgoed gaf de
Kapellekensboom
de titel van ZEN-monument.
Destijds is er een kapelletje
opgehangen, als verweermiddel
tegen de ‘bosduivel’ van onze
heidense voorouders. Zo werd de
boom ook een bezinningsplaats.

2.

De
Hogewegmolen
is
een
houten
standaardmolen
met
gesloten voet, op het gehucht
Schravenhage in Noorderwijk. De
bouw dateert van 1842 en in

Dit kasteel heeft een rijke
geschiedenis die teruggaat tot
de vijftiende eeuw. Het kasteel en
het park zijn echter privé en dus
niet vrij toegankelijk.

Heb jij de ‘Land Art’ naast
de oude spoorwegbedding
kunnen
spotten?
Keizer
Karel hield ook van kunst
en
liet
zich
meermaals
portretteren. Welk muildier zit
vervat in het voorwerp dat
schilders gebruiken om hun
schildersdoek op te zetten?
(eerste letter)

bekendste Olense legendes
weer. Welk dier, dat hier wordt
afgebeeld, liet boer Hermans
gras uit de dakgoot van de
kerk grazen? (tweede letter)
Met de zes gevonden letters vorm
je een woord dat een beroep
is én ook een niet zo ‘beleefd’
werkwoord.
				
Als je dit antwoord meedeelt
bij ijsjesboerderij ’t Heuninghof
(Honingstraat
14,
tussen
knooppunt 62 en 65) ontvangen
alle kinderen tot en met 12 jaar
gratis een extra bolletje ijs.

Eten en drinken
onderweg
Camping
De
Schuur,
tussen
knooppunt 65 en 66 in Noorderwijk:
met een gezellig terras en
dierenparkje

3.

Welke kleur hebben de deuren
van
de
Hogewegmolen?
(tweede en laatste letter)

Sportcomplex ’t Kapelleke, nabij
knooppunt 45 in Herenthout: met
cafetaria, speeltuin en minigolf

4.

Keizer Karel hield van humor
en in Olen doen ze dat ook.
Aan de sluizen passeer je een
windturbine met een grappige
cartoon. Wat schenkt de figuur
op deze cartoon aan de
windturbine om hem te laten
groeien? (vierde letter)

Bouwelhoeve, vlak na knooppunt
46 in Grobbendonk: brasserie met
speeltuin

Grobbendonk
Kasteel Bouwelhof

(vlak na knooppunt 46)

In
het
natuurdomein
Teunenberg leven verschillende
zangvogels, maar ook een
hele bijzondere vlinder. Wat
is zijn naam? (zevende letter)
Tip: het antwoord vind je op
het infobord aan de ingang
van Teunenberg.

(nabij knooppunt 45)

Hogewegmolen
(tussen knooppunt 43 en 44)
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Keizer Karelquiz

5.

De beeldengroep
dorpsplein
geeft

op
de

het
vijf
7

Dorpsplein
van
Olen-Centrum,
tussen 62 knooppunt 65 – met
een afbuiging vanaf de Bulestraat
naar Dorp: bezoek één van de
sfeervolle cafés met streekbieren
of les je dorst aan de oude
dorpspomp (drinkbaar water)
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Voor jong en oud
– jonge kinderen
met begeleiding
De Hut/De Waterral

Je start aan De Waterral voor
een kano-, kajak- of vlottentocht
met bestemming Grobbendonk.
Tijdens
je
trip ervaar je
hoe prachtig
de
natuur
rondom
de
Kleine
Nete
is. Eenden en
watervogels
kruisen je pad en op de oevers
krioelt het van bloemen en planten
die de omgeving opfleuren. Laat je
armspieren maar eens goed rollen
tijdens het kanoën.
Aan
de
Watermolen
van
Grobbendonk eindigt de tocht
per kano. Je hebt dan ongeveer
7 km gevaren in gemiddeld 105
minuten. Super gedaan!

AQUAFUN

Voor de terugrit naar Herentals
heb je verschillende mogelijkheden.
Je kan de shuttledienst van De
Waterral inhuren om jou en je
boot mits een kleine meerprijs
terug te brengen naar Herentals
(bij reservatie vermelden), je kan
het openbaar vervoer nemen of
je laten oppikken door familie of
vrienden die niet mee te water
gaan.
Na
deze
zware
sportieve
inspanning wordt het tijd om de
9

innerlijke mens te verstevigen. Je
kan vooraf bij De Waterral een
picknick reserveren of je brengt
je eigen lekkers mee. Aan het
vernieuwde Spaanshofpark zijn
mooie tafels en gezellige plaatsen
aan het water waar je kan zitten.
Na de meer inspannende waterpret
wandelen we ongeveer 1,5 km naar
het Netepark (Vorselaarsebaan
56)
voor
meer
recreatieve
waterpret. In het Netepark zijn
er ook tal van mogelijkheden om
te genieten van een verzorgde
snack of lunch.
Buiten
de
overdekte
en
openluchtzwembaden
en
de
ligweide kan je op het domein
tijdens
de
zomermaanden
ook
genieten
van
minigolf,
trampolinespringen, het mini BMXparcours en de avontuurlijke
speeltuin. Inspiratie genoeg? Een
onvergetelijke dag wordt het
zeker!
Praktische informatie
Vertrekplaats: De Hut/De Waterral
Vertrekplaats:
gelegen aan het vernieuwde
Spaanshofpark, Spaanshoflaan te
Herentals.
Parkeren: Aan de Cardijnlaan in
Parkeren:
Herentals, van daar is het 100 m
langs de Spaanshoflaan tot aan
De Hut waar de kano’s verhuurd
worden. Er is ook voldoende plaats
om je fiets veilig achter te laten.
Adres en reservatie: De Waterral,

Spaanshofpark in Herentals –
Benny De Laet: 0475-39 20 74
www.dewaterral.be
en
www.
dewaterral.be/de-hut

•

60+ en personen met een
handicap: 3 euro
Volwassenen
en
jongeren
vanaf 14 jaar: 3,5 euro

Reserveer minstens twee dagen
op voorhand. Vergeet bij je
reservatie niet te vermelden of
je een shuttle en/of de picknick
wenst bij te boeken. Betalen doe
je voor vertrek aan de Waterral,
alleen cash mogelijk.

Prijzen voor niet-Herentalsenaren:

Prijzen::
Prijzen

•

•
•
•
•
•
•
•

Canadese kano: 2 volwassenen
+ 1 kind tot 10 jaar: 25 euro
per boot
Kajak 2 personen: 20 euro per
boot
Kajak 1 persoon: 15 euro per
boot
Canadese kano 10 personen +
stuurman: 200 euro per boot
Zwemvest: 1,5 euro per stuk
Waterdicht tonnetje: 1,5 euro
per stuk
Shuttle: 4 euro per persoon.

Recreatiedomein Netepark
Praktische informatie
Adres en contact: Vorselaarsebaan
56 in Herentals – 014-85 97 10,
www.herentals.be/netepark.
De
cafetaria is alle dagen open.
Prijzen voor Herentalsenaren:
Herentalsenaren:
•
•

Kinderen jonger dan 3 jaar:
gratis
Kinderen tot 14 jaar, senioren
10

•
•

Kinderen jonger dan 3 jaar:
gratis
Kinderen tot 14 jaar en
personen met een handicap:
4,5 euro (september - juni) of
5,5 euro (juli - augustus)
Volwassenen
en
jongeren
vanaf 14 jaar: 5,5 euro
(september-juni) en 7 euro
(juli-augustus).
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Kinderen leeftijd
van 6 tot 10 jaar

Met Stek en Stip op stap
Ga je mee op stap met Stek en
Stip? Tijdens deze zoektocht
loop je langs groene en leuke
speelplekken in het centrum van
Herentals.
Door vragen op te lossen en
opdrachten uit te voeren kom je
meer te weten over onze stad en
over de natuur. Leuk om met je
gezin of met een groepje te doen.
Als beloning kan je een lekker ijsje
ophalen bij IJssalon Baeten in de
Koppelandstraat.
Na al het zoeken en spelen kan
je voor een hapje en een drankje
terecht op de Herentalse Grote
Markt die een divers aanbod van
horecazaken kent.
In de namiddag heb je de keuze
uit enkele uurtjes zwemplezier
in het Netepark (meer info en
prijzen zie arrangement 1) of
verder op ontdekking gaan in het
Waterdoecentrum Hidrodoe op de
Haanheuvel.
Beide zijn te voet of per fiets
vanuit het stadscentrum te
bereiken. Wie per wagen gaat,
kan gebruikmaken van de grote
gratis parking van het Netepark
(Vorselaarsebaan 56) of voor
Hidrodoe van de parking aan Sport
Vlaanderen (Vorselaarsebaan 60).
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Praktische informatie
Vertrekplaats: Infokantoor cultuur
Vertrekplaats:
en toerisme Herentals, Grote
Markt 35.
Parkeren: Gratis
Parkeren:
parkeren kan op
Belgiëlaan
en
Augustijnenlaan,
op 5 minuten
wandelen van de
Grote Markt.
Zoektocht ‘Met Stek en Stip
op stap’:
stap’: Te verkrijgen in het
infokantoor cultuur en toerisme,
Grote Markt 35 in Herentals.
Kostprijs: 3 euro (bon voor een
ambachtelijk ijsje inbegrepen)
Meer info: 014-21 90 88 of
toerisme@herentals.be

Hidrodoe
De Waterwereld is het hart van
het centrum van Hidrodoe, een
doe-ruimte waar je zelf kan
experimenteren en alle facetten
van water kan ontdekken.
Wandel door de belevingsgang en
laat je onderdompelen in water,
loop tussen de vissen en stap
zo de Waterwereld binnen. Zet
een waterstofraket in werking of
waag je aan andere verbluffende
wetenschapsexperimenten.
Ga op ontdekking in de rijke
historie van het water en geniet
van een kleurrijk fresco met een
waaier aan beeld-, geluids- en

lichteffecten, van de prehistorie
tot vandaag. Leuk en leerrijk voor
jong en oud.
Praktische informatie
Adres: Haanheuvel 7 in Herentals
Adres:
- 014-44 26 44, www.hidrodoe.be
Openingstijden: Open van 9.30
Openingstijden:
tot 17 uur, op woensdag en
zaterdag gesloten. Je kan ook vrij
in en uit bij het Watercafé van
Hidrodoe dat open is van 10 tot
17 uur. Je mag er je eigen picknick
nuttigen mits het bestellen van
een drankje.
Op
de
Grote
Markt
van
Herentals is er ruim voldoende
horecagelegenheid voor ieders
meug en beurs.
Prijzen::
Prijzen
•
•
•

Kinderen van 3 tot en met 12
jaar: 6,5 euro
Kinderen vanaf 13 jaar en
volwassenen: 8,5 euro
Senioren 60+ en personen met
een handicap: 6,50 euro
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Voor stoere
stappers

Start aan het station van
Herentals met een wandeling van
ongeveer 15 minuutjes richting
de Waterral (via Olympiadelaan,
Poederleeseweg,
Cardijnlaan
naar Spaanshofpark) of naar
Spaanshofpark
(via
Hikstraat,
Nederrij en het paadje naast de
Kleine Nete).
Bij de Waterral kan je best
vooraf je watervervoermiddel en
eventuele picknick reserveren
voor je tocht op de Kleine
Nete naar Grobbendonk. Na
aankomst aan de Watermolen in
Grobbendonk kan je picknicken en
verpozen aan kasteelhoeve ‘Den
Herberg’ bij Bartel Van Riet. Hier
zijn enkel dranken te verkrijgen,
geen snacks of ander eten.
Zijn de batterijen opgeladen? Start
dan met een mooie wandeltocht
terug naar het station. Je wandelt
via de knooppunten 95-96-99-12-3-4-6 terug. Dit is een traject
van ongeveer 8 km. Rust onderweg
even
uit
op
kinderboerderij
Lentehei of aan de ruïne van de
priorij
Onze-Lieve-Vrouw-TenTroon.
Praktische informatie

De Waterral
Alle info vind je terug onder
arrangement 1.

Kasteelhoeve Den Herberg
Praktische informatie
Adres: Hofeinde 20 in Grobbendonk
Openingstijden:
Openingstijden:
Woensdagzaterdag van 13.30 uur tot 22 uur,
zondag van 12.30 uur tot 19 uur.

De Lentehei
De Lentehei ligt verstopt tussen
de bossen en de mooie weilanden
die de Kempen zo uniek maken.
Fietsknooppunt 19 loopt pal naast
het domein, wandelknooppunten 1,
98 en 99 liggen vlakbij.
Kom je met een grote groep?
Geef dan vooraf even een seintje
via 0498-83 92 81.
Praktische informatie
Adres: Lenteheide 10 in Herentals
Openingstijden: Juli-augustus: alle
Openingstijden:
dagen open van 12 tot 21 uur
September-juni: woensdag-zondag
van 12 tot 18 uur, maandagdinsdag gesloten.

Vertrekplaats: Station Herentals,
Vertrekplaats:
Stationsplein
Parkeren: Gratis parking aan het
Parkeren:
station of kom per trein.
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Ruïne van de priorij OnzeLieve-Vrouw-Ten-Troon
Als een oase, midden in het
militair domein, ligt de ruïne van
de voormalige priorij. Het klooster
werd gebouwd op de plaats
‘Hulsdonk” aan de oude weg van
Grobbendonk naar Herentals en
behoorde tot de Windesheimerorde
(Augustijnen).
De stichting nam een hoogstaande
geestelijke en kunstambachtelijke
vlucht, voornamelijk op het gebied
van de boekverluchting. Doorheen
de jaren was het klooster vaak
een doelwit voor de Geuzen die
het meerdere keren aanvielen,
plunderden en in brand staken.
Bij één van die plundertochten zou
ook de troonklok zijn verdwenen.
Deze klok bevindt zich momenteel
in Kettins in Schotland. Het zal
altijd een mysterie blijven hoe de
klok daar geraakt is. Een mogelijke
verklaring is dat door plunderingen
in 1572, waarbij ook Engelsen en
Schotten betrokken waren, de
klok mee werd gesmokkeld. Sinds
oktober 2006 kan je een replica
van de klok bezichtigen in het
gemeentehuis.
Praktische informatie
Adres: Troon 24 in Grobbendonk,
014-51 43 94,
www.grobbendonk.be
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Aqua Fun
Canal

Tijdens dit arrangement staan de
fiets en het water centraal. Een
vreemde combinatie, maar het
kan echt!
Voordat je op de fiets springt,
kan je een bezoek brengen aan
het Biermuseum in het voormalige
station van Olen. In café ’t
Stationneke waan je je terug in
de tijd.
Daarna fiets je langs het Albertkanaal
via de fietsknooppunten 63–6461 richting Herentals, tot aan de
sluis, aan fietsknooppunt 12. Dan
gaat de tocht verder, richting
knooppunt 13, langs het kanaal
Herentals–Bocholt tot aan de
jachthaven van Herentals.

tot knooppunt 90. Daarna volg
je knooppunt 12 tot net voor de
Kleine Nete. Volg die links en stop
bij De Waterral/De Hut in het
Spaanshofpark. Je hebt nu 13 km
in de benen.
Aan De Waterral vertrek je met een
kano of kajak naar Grobbendonk.
Geniet tijdens deze tocht op het
water van de prachtige natuur
langs de Kleine Nete: eenden
en andere watervogels kruisen
je pad, op de oevers krioelt het
van leven en bloemen en planten
fleuren de omgeving op.
Aan
de
watermolen
van
Grobbendonk eindigt de kanotocht
en wordt na afspraak je fiets door
De Waterral naar hier gebracht. Je
hebt ongeveer 7 km gevaren.

Na de afwerking van de fietsostrade
F5 rij je na de jachthaven verder
tot de spoorweg en volg je de F5
14

Wie niet wil stoppen in de
Schranshoeve gaat aan de Markt
linksaf richting kerk en volgt daar
terug de knoopppunten 2-15-819-11-12-13. Vanaf knooppunt 13
volg je richting knooppunt 63,
samen goed voor nog eens 31 km
fietsplezier.
Onderweg passeer je de ruïne van
priorij
Onze-Lieve-Vrouw-TenTroon en kan je eventueel nog
verpozen bij De Lentehei. Deze
tocht eindigt waar hij begonnen
is, aan het station van Olen.
Praktische informatie

Hoe je nu verder kan fietsen is
afhankelijk van de werkzaamheden
aan de fietsostrade F5. Zolang de
fietsostrade nog niet klaar is, buig
je aan de jachthaven naar links,
tot aan de ring rond Herentals.
Fiets rechtsaf en volg de ring tot
aan de brandweerkazerne, daar
steek je de ring over en kom je
aan de Cardijnlaan. Volg die en
sla de eerste straat rechts in. Via
de Spaanshoflaan kom je bij De
Waterral/de Hut aan de Kleine
Nete.

een alternatief zijn. Sla aan Den
Herberg (Hofeinde) rechtsaf en
rij rechtdoor tot aan de Markt in
Vorselaar. Sla opnieuw rechtsaf
de Nieuwstraat in. Een eind verder
in de straat in het groen kom je
de Schranshoeve tegen.

Volledige route:
route: 44 km fietsen,
waarvan een groot stuk langs het
water. 7 km kanoën of kajakken.
Vertrekplaats:: Station van Olen
Vertrekplaats

Vlak bij de Watermolen kun je
in kasteelhoeve Den Herberg,
Herberg,
bij Bartel Van Riet, terecht voor
een drankje. Een meegebrachte
picknick, eventueel besteld bij de
Waterral, mag je hier ook opeten.
Voor wie liever een warme maaltijd
nuttigt, kan de Schranshoeve

Volledige traject via knooppunten:
knooppunten:
63-64-61-1-2-15-8-19-11-12-13 en
dan richting 63.
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NIEUW: de Resourcityapp
Download de Resourcityapp en ga – gewapend met
Download
jouw smartphone
de Resourcity
– doorapp
en Herentals,
ga – gewapend
Noorderwijk
metenuw
smartphone
Morkhoven – opdoor
zoekHerentals,
naar
Noorderwijk
verschillende enscheikundige
Morkhoven
op symbolen.
zoek
naar
Verzamel
verschillende
water,
scheikundige
zand, koper
symbolen.
en nogVerzamel
vele
water,
andere
zand,
grondstoffen
koper en nog
die je
vele
andere
nadien
grondstoffen
kan gebruiken
die jeinnadien
de
kancraftshop
gebruiken
ominweer
de andere
craftshop
omsamenstellingen
weer andere samenstellingen
te maken.
te Bij
maken.
elke Bij
vondst
elke vondst
kom je kom
iets je
ietsmeer
meer te
te weten
weten over
overde de
stad
zelf.
stad
Wanneer
zelf. je
Wanneer
alle grondstoffen
je alle
gevonden
grondstoffen
hebt, gevonden
win je een
hebt,
gratis
ticket
win voor
je een
Hidrodoe.
gratis ticket
Maar voor
geniet
vooral
Hidrodoe.
van de
Maar
mooie
geniet
omgeving
vooral en
prachtige
van de locaties!
mooie omgeving en
prachtige locaties!

i

Praktische
informatie
bezienswaardigheden
De Waterral
Alle info vind je terug onder
arrangement 1.

Eten en drinken
onderweg
Biermuseum en café ’t Stationneke,
Stationsstraat 103 in Olen – 014
22 10 50

Jachthaven Herentals
Noordervaart in Herentals. Meer
info: Luc Croonen, 0471 41 92 00
of www.herentals.be/jachthaven

Kasteel de Borrekens in
Vorselaar
Vorselaar. Niet toegankelijk voor
publiek, wandelen en fietsen langs
de mooie dreef kan wel.
Meer
info:
www.vorselaar.
be/toerisme/ontdekken/
bezienswaardigheden/kasteel of
www.kasteelvanvorselaar.be

Ruïne priorij Onze-LieveVrouw-Ten-Troon en
Kasteelhoeve d’ Ursel en de
watermolen in Grobbendonk
Meer info: www.grobbendonk.be/
bezienswaardigheden
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Openingsuren:
vanaf 10 uur
Den Herberg,
Grobbendonk

dinsdag-zondag
Hofeinde

20

in

Openingsuren:
woensdagzaterdag van 13.30-22 uur, zondag
van 12.30-19 uur
Schranshoeve, Nieuwstraat 49 in
Vorselaar - 014 51 87 74
Openingsuren: woensdag-zondag
vanaf 11 uur
Kinderboerderij
de
Lentehei,
Lenteheide 10 in Herentals - 0498
83 92 81
Openingsuren: woensdag-zondag
van 12 - 18 uur (in juli en augustus
tot 21 uur)

NETE
EN
AA

ROUTE VIA
KNOOPPUNTEN
6–4–3–2–98–99–96–95–
93–92–51–50–51–52–59–
24–25–60–65–66–67–
68–96–12–94–9–8–7–
30–6

Interessante
plekjes en
weetjes

Grobbendonk
Priorij Onze-Lieve-Vrouw-TenTroon

Deze landelijke wandeling voert
je langs de oevers van de Kleine
Nete en de Aa naar de meest
schilderachtige plekjes. De Aa
mondt in de Kleine Nete bij
de historische watermolen van
Grobbendonk. De valleien van Aa
en Kleine Nete vormen er samen
een aaneengesloten groengebied,
met in het hart het natuurgebied
Schupleer.
De vallei van de Aa stond vroeger
bekend
voor
de
ontginning
van ijzererts of ‘ijzermaal’, dat
vervolgens een weg moest zien te
vinden naar losplaatsen aan de
Kleine Nete. Om dat te realiseren,
verschenen verscheidene kanaaltjes tussen de Aa en de Nete.
Vanaf de jaren ‘70 werd de
vallei voor landbouwdoeleinden
‘gepolderd’. Zo werd de rivier
rechtgetrokken en ingedijkt. Voor
de regeling van de waterstand
kwamen er sluizen en liet men de
beemden draineren.
De Kleine Nete is misschien niet
de meest bezongen rivier van
Vlaanderen, maar wel nog één
van de mooiste. De wijze waarop
ze door het landschap kronkelt en
daarin vele mooie meanders heeft
uitgesleten, is echt uniek.
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Als een oase, midden in het
militair domein, ligt deze ruïne
van de voormalige priorij. Het
klooster werd gebouwd aan de
oude weg van Grobbendonk naar
Herentals en behoorde tot de
Windesheimerorde (Augustijnen).

Watermolen
Hier vloeien de Kleine Nete en
de Aa samen. De watermolen
is nog een
authentieke
molen,
en
één
van
de
weinige
watermolens
in Vlaanderen
die nog op
beroepsmatige basis maalt met
de kracht van water. Aan de dam
overwinnen migrerende vissen het
hoogteverschil met kleine trapjes
via een vistrap.

Kasteelhoeve d’Ursel
Het kasteel zelf is in de loop
der tijden verdwenen maar de
kasteelhoeve
bleef
bespaard.
Achter deze U-vormige hoeve kan
je nog zien waar het kasteel zich
vroeger bevond. In de hoeve –
het voormalige voorgebouw van
de burcht – is momenteel een
horecazaak ondergebracht waar
het in de zomer heerlijk vertoeven
is op het binnenplein.

Herentals
De Toeristentoren
Al meer dan een halve eeuw staat
de Toeristentoren op het hoogste
punt van Herentals. De huidige
toren is opengesteld in mei 1985.
De constructie telt 112 houten
treden die je naar een hoogte
van 22 meter voeren. Op het
einde van de klim word je beloond
met een adembenemend uitzicht
op de omgeving.
Op de hoogste vloer staat een
oriëntatietafel waarop je de
richting en de afstand tot ruim
honderd kerktorens kan aflezen.
Sommigen beweren dat je bij
helder weer zelfs de bollen van
het Atomium kan zien blinken. Nog
indrukwekkender dan het uitzicht
is de oorverdovende stilte die je
overvalt eens je boven de kruinen
van de bomen uitkomt. Neem zeker
de tijd om even nergens naar te
luisteren.
Onder in de toren is een
cafetaria. Of neem plaats aan de
picknickbanken die buiten op de
zandvlakte staan.

Vorselaar
Natuurgebied Schupleer
Het waterrijke Schupleer heeft
een bijzondere natuurwaarde en
een erg rijke fauna en flora door
de twee rivieren die er stromen.
Tussen Vorselaar en Grobbendonk
meandert de Kleine Nete nog als
één van de zuiverste én visrijkste
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rivieren van Vlaanderen. Het
landschap bestaat uit natte weien hooilanden, broekbossen en
enkele mooie rietkragen. Deze
wisselen aan de zuidkant van het
gebied af met de beboste duinen
van de Kempense heuvelrug op
het Heiken en de Oorlandse Heide.
Het lager gelegen deel van
Schupleer
is
een
natuurlijk
overstromingsgebied
waar
in
natte winters vele hectaren broek
en weideland blank komen te
staan. De naam van het reservaat
verwijst volgens sommige bronnen
naar het harde labeur van onze
voorouders die in de vallei van de
Aa moerasijzererts of “ijzermaal”
ontgonnen. Die ijzersteen moesten
zij vervolgens naar de losplaats
ter hoogte van de abdij van den
Troon (Grobbendonk) brengen.
De platte schuiten trok men met
mankracht. Om de afstand te
beperken groef men tussen Aa
en Nete verschillende kanaaltjes.
Enkele van deze “keelen” zijn nu
nog in het landschap zichtbaar
en hebben het ook zijn naam
gegeven.
“Schupleer”
verwijst
immers naar oudere vormen van
“schip” en “leiden” en betekent
zoveel als “geleide of gegraven
waterloop”.
De ijzerlagen vormen een harde,
ondoordringbare bodemlaag die
het kwelwater, dat in het gebied
wordt opgestuwd, zijn typische
rode kleur geeft.

Eten en drinken
onderweg

Den Herberg, ondergebracht in
kasteelhoeve d’Ursel, Hofeinde
in Grobbendonk.
Kinderboerderij Het Karrewiel,
Troon 9 in Grobbendonk met
een uitgebreid terras en er zijn
ijsjes verkrijgbaar.
Schranshoeve, Nieuwstraat 49
in Vorselaar, te bereiken via
een lichte afwijking van de
route tussen knooppunt 59 en
20.
Cafetaria en picknickplaatsen
aan
de
Toeristentoren,
Heistraat in Herentals.
De Boskantien, Wijngaard 26 in
Herentals.

GR5
ROUTE VIA
KNOOPPUNTEN
87–75–74-6–1–99–96–
17–19–20–22–16–23–67–
26–27–28–29–15-14–12–
77–76–86–87
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Interessante
plekjes en
weetjes
Grobbendonk
Priorij Onze-Lieve-Vrouw-TenTroon
Als een oase, midden in het
militair domein, ligt deze ruïne
van de voormalige priorij. Het
klooster werd gebouwd aan de
oude weg van Grobbendonk naar
Herentals en behoorde tot de
Windesheimerorde (Augustijnen).
TIP: Dit is een ideaal plekje om te
picknicken. Vanop de wandelweg
(Troon) volg je de wegwijzer naar
de ruïne van de priorij. Ga de
dubbele houten poort door en via
de kasseiweg kom je even verder
uit bij de ruïne.

Watermolen
Hier vloeien de Kleine Nete en
de Aa samen. De watermolen is
nog een authentieke molen en
één van de weinige watermolens
in Vlaanderen die nog op
beroepsmatige basis maalt met
de kracht van water. Aan de dam
overwinnen migrerende vissen het
hoogteverschil met kleine trapjes
via een vistrap.

Herentals
Historische centrum met
Begijnhof(park)
Langs
de
Begijnenvest
ligt
het Begijnhof waar je in het
22

vernieuwde Begijnhofpark kunt
genieten van de rust. Het
oorspronkelijke Begijnhof uit de
dertiende eeuw lag een kleine
kilometer noordelijker, op het
Nieuwland aan de andere oever
van de Kleine Nete. Het verdween
tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
Het huidige Begijnhof kwam er in
de zeventiende eeuw.
Het oudste huis van het Begijnhof
is
het
fundatiehuis
(1647),
tegenover de dreef die naar de
ingang van de kerk loopt. In de
gevelsteen zie je een beeltenis
van de Heilige Familie.
In het midden van het Begijnhof
staat de sierlijke gotische SintCatharinakerk. Je kunt de kerk
bezoeken tussen 1 mei en 30
september tijdens het weekend
en bepaalde weekdagen van 14
tot 17 uur. Praktische info: www.
herentals.be/toerisme
Tegenover ‘Ons Heer op de
koude steen’ aan de kerk staat
de infirmerie (huisnummer 13). Het
gebouw diende om bejaarde, zieke
of behoeftige begijnen onderdak
te verschaffen. De infirmerie is in
de oorspronkelijke staat behouden
gebleven. In de infirmerie is het
Begijnhofmuseum gevestigd.

Lakenhal
In het hart van Herentals staat de
Lakenhal, de belangrijkste getuige
van het rijke Herentalse verleden.
Het gebouw werd in het begin van
de vijftiende eeuw gebouwd door
rijke wolwevers en lakenmakers.
In 1512 werd het gebouw bijna
volledig
vernield
door
een
brand, maar al in 1534 was de
wederopbouw een feit. In de loop
van de tijd kende de Lakenhal vele
herstellingen en verbouwingen. De
laatste ingrijpende verbouwing
dateert van 2010.
De
Lakenhal
is
een
sober
rechthoekig gebouw. De hoogte
van de toren bedraagt ongeveer
35 meter. Sinds het midden van
de zestiende eeuw hangt in de
belforttoren een beiaard. De
vijftig klokken wegen samen bijna
vier ton. Je kan onze beiaardier
regelmatig aan het werk horen.
De oudste bronnen noemen
het gebouw het “gulden huys”,
“meethuys”
of
“loothuys”.
Omstreeks 1430 krijgt het gebouw
officieel de naam ‘stadhuis’. Sinds
1998 heet het officieel Lakenhal.
Het belfort staat op de lijst
werelderfgoed van UNESCO.
Nu heeft de Lakenhal een
socioculturele functie. Er worden
regelmatig tentoonstellingen en
concerten georganiseerd. Tijdens
tentoonstellingen is de Lakenhal
vrij toegankelijk. Het belfort is
niet toegankelijk voor het publiek.
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Eten en drinken
onderweg

Praktische
informatie
Route

Vertrek via
87–75–74.

wandelknooppunten

Bij wandelknooppunt 74 kan je
aansluiten op de GR5-route. Deze
bewegwijzering (rood/wit) volg je
tot aan het station van Herentals
(wandelknooppunt 6).
Terug naar het startpunt van
de wandeling ga je via de
wandelknooppunten: 6–1–99–96–
17–19–20–22–16–23–67–26–27–
28–29–15-14–12–77–76–86–87.
Totale afstand: 31 km

Den
Herberg,
ondergebracht
in
kasteelhoeve
d’Ursel
in
Grobbendonk.
Kinderboerderij Het Karrewiel,
Troon 9 in Grobbendonk: met een
uitgebreid terras en er zijn ijsjes
verkrijgbaar.
Kinderboerderij de Lentehei,
Lenteheide 10 in Herentals: geniet
van een lekker streekbier of iets
fris op het zomerse terras.
Het centrum van Herentals heeft
verschillende horecazaken.
Brasserie ’t Warme Handje, Warme
Handstraat 23 in Grobbendonk
Hof van Eisterlee, Eikenlei 97 in
Grobbendonk.

WIELERHELDEN
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ROUTE VIA
KNOOPPUNTEN
12–90–14–18–01–02–
15-08–10–09–47–
52-46–45–44–43–
66–65-62–60-12

Interessante
plekjes en
weetjes
Herentals
Op de startplaats neem je even
de tijd om aan café Den Druyts
stil te staan bij de gedenkplaat
van Rob Goris.
Goris.
Rob Goris (Herentals, 15 maart
1982 – Honfleur, 5 juli 2012)
was een Belgisch wielrenner en
voormalig ijshockeyer en licentiaat
LO aan het KVRI van Vorselaar.
Hij stond bekend als een van de
boegbeelden van het Belgische
ijshockey en was aanvoerder van
de Belgische nationale ploeg.
Zijn laatste wedstrijd was de
bekerfinale tussen HYC Herentals
(zijn club) en de White Caps
Turnhout in 2009. Na de finale
beëindigde hij per direct zijn
ijshockeycarrière om zich zo
snel mogelijk te richten op het
wielrennen.
In 2010 reed hij als elite zonder
contract
bij
Palmans-Cras.
Hij veroverde onder meer de
Belgische titel in deze categorie.
In september 2010 tekende hij zijn
eerste profcontract bij Veranda’s
Willems-Accent voor het seizoen
2011. Nog geen dag later won
hij de Memorial Fred De Bruyne,
een kermiskoers in Berlare. In
september 2011 werd Goris geveld
door klierkoorts en later door het
cytomegalovirus. Hij hervatte hij
de trainingen volop in maart 2012.
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Goris overleed onverwacht aan
een hartaanval in de nacht van 4
juli op 5 juli 2012. Die avond was
hij nog te gast geweest in het
televisieprogramma Tour 2012Vive le Vélo.
Op dezelfde locatie tref je een
standbeeld van wielericoon Rik
Van Looy of ook de ‘Keizer van
Herentals’ genoemd.
Henri Van Looy werd geboren op
20 december 1933 in Grobbendonk.
Na zijn huwelijk met Nini vestigde
hij zich in Herentals. Rik won niet
minder dan 493 wedstrijden. Hij
werd tweemaal wereldkampioen
op de weg. Hij is de enige
wielrenner die de zes klassiekers
buiten categorie heeft gewonnen.
Hij won in de drie grote rondes
– Giro, Tour en Vuelta – het
punten- of bergklassement. Hij
zorgde in zijn tijd dat Herentals in
het buitenland op de kaart werd
gezet.
Op 12 augustus 2017 werd zijn
standbeeld
feestelijk
onthuld.

Ook Wout van Aert werd geboren
in Herentals op 15 september 1994.
Hij is nog volop ‘in de running’,
waardoor we om begrijpelijke
redenen zijn adres niet kunnen
meegeven. Het situeert zich
tussen de knooppunten 90 en
14. Wout traint geregeld in onze
Neteland-regio.
Nadat hij in 2014
we r e l d ka m p i o e n
was geworden bij
de beloften, liet
van Aert in zijn
eerste
seizoen
bij de profs al 13
ove r w i n n i n g e n
o p t e ke n e n .
Het
jaar
erna
(2015–2016) realiseerde hij de
grand slam van het veldrijden:
eindwinst in de drie belangrijkste
regelmatigheidsklassementen
Wereldbeker, Superprestige, X2O
Trofee (toen Bpost bank trofee)
- plus winst in de nationale en
wereldkampioenschappen.
Enkel
Sven Nys deed hem dit voor in
2005. Intussen heeft Wout vier
Belgische titels en drie wereldtitels
bij de elite op zijn palmares, op een
totaal van 69 veldritoverwinningen
en
7
eindklassementen
in
regelmatigheidscriteria.
Hoe indrukwekkend dat lijstje
ook al oogt, van Aert werd pas
echt een van de grootste sterren
aan het wielerfirmament in 2020,
zijn tweede jaar in het truitje
van Jumbo-Visma. Hij was op dat
moment al zes seizoenen actief
geweest als wegwielrenner, en
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niet zonder succes (BK tijdrijden,
etappe in de Tour,…). Maar in
2020 boekte Wout zes klinkende
overwinningen en werd tweede in
de wereldkampioenschappen op
de weg en het tijdrijden en in de
Ronde van Vlaanderen. Als je weet
dat tussen die overwinningen de
Strade Bianche, Milaan-San Remo,
twee etappes in de Tour en het BK
tijdrijden zitten, hoeft het niet te
verwonderen dat hij dat jaar met
zowat alle Belgische sportprijzen
aan de haal ging: Flandrien (voor
de tweede keer), Sportman van
het jaar, Nationale trofee voor
sportverdienste, Vlaamse Reus
en Kristallen Fiets. In 2021 ging
hij gewoon op dat elan door met
een top voorjaar: overwinningen in
Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race
en Tirreno-Adriatico (2 etappes
en puntenklassement) - naast een
vracht andere ereplaatsen.
Erwin Vervecken,
Vervecken, geboren op 23
maart 1972 in Herentals, is een
voormalig wielrenner en veldrijder.
In deze laatste discipline werd hij
driemaal wereldkampioen (2001,
2006 en 2007). Vervecken werd
eenmaal Belgisch kampioen bij
de profs (1996) en behaalde
daarnaast nog zesmaal zilver.
Vervecken stond bekend als een
sterke zandcrosser, iemand die
goed is in het loopwerk en vooral
een sterke finisher. Traditioneel
was Vervecken op z’n sterkst
in de maand januari waarin de
kampioenschappen plaatsvinden.
Hij kon als geen ander pieken

naar deze periode. Vervecken
was niet echt een veelwinnaar,
maar hij stond er meestal op de
belangrijke afspraken. Hij is nu
werkzaam in de wielereventsector
voor Golazo. Erwin woont op
weg naar knooppunt 18 in Noord
Dauwenland.
Weetje: Het favoriete speelplekje
voor het gezin Vervecken ligt op
de Kempense Heuvelrug aan de
Kleine springberg in Herentals,
nabij de Toeristentoren.

Vorselaar
Stop even aan sporthal De
Dreef
(Oostakker)
om
de
huldigingsplaten
van
de
Vorselaarse
sportkampioenen
zoals Ward Sels, Fons Bruydenbach
en de broers Wellens te bekijken.
Bart Wellens werd geboren in
Herentals op 10 augustus 1978
en is woonachtig op Heikant 64
in Vorselaar. Wie graag een klein
ommetje maakt tussen knooppunt
2 en 15 naar Heikant loopt hem
misschien tegen het lijf.
Bart staat gekend als een
sympathiek voormalig Belgisch
veldrijder die reed voor het
wielerteam
Telenet-Fidea.
Hij
werd wereldkampioen in Monopoli
in 2003 en in Pontchâteau in
2004. Wellens werd ook Belgisch
kampioen in Lille (2004) en in
Hamme (2007). Daarnaast won
hij het eindklassement van de
wereldbeker in het seizoen 200228

2003 en de eindklassementen
van de superprestige en de GvA
Trofee in het seizoen 2003-2004.
De laatste cross die Wellens won
in zijn carrière was op 6 februari
2013 in Maldegem.
Weetje: Barts favoriete plek is het
natuurgebied tussen Herentals,
Grobbendonk
en
Vorselaar
(Heiken/Schupleer/Kempische
Heuvelrug): ideaal om te fietsen,
met veel natuur én autoluw.

Grobbendonk
Herman Vanspringel werd geboren
in Ranst op 14 augustus 1943. Hij
groeide op in Oevel en later in
Grobbendonk waar hij nog steeds
woont.
Hij werd vooral populair door
wedstrijden die hij ‘bijna won’. Dit
was onder meer het geval bij het
Wereldkampioenschap van 1968,
waar hij genoegen moest nemen
met de zilveren medaille.

indrukwekkende
erelijst
staan
veel grote eendagskoersen. In
de grote rondes behaalde hij
ritzeges en ereplaatsen. Zo werd
hij in 1970 derde in de Vuelta en
in 1971 tweede in de Giro. In de
Tour van 1968 verspeelde hij nipt
de eindoverwinning op de laatste
dag – in de tijdrit naar Parijs –
aan Jan Janssen. In de zeventien
jaar dat Herman Vanspringel
beroepsrenner was, won hij in
totaal 136 wegwedstrijden.
Weetje: Het favoriete rustplekje
van Herman is aan de
watermolen van Grobbendonk.
Herman fietst nog steeds graag
op de Netedijk. Hij kreeg geen
standbeeld zoals Rik Van Looy,
maar er werd wel een straat
naar hem vernoemd, namelijk
De Herman Vanspringellaan in
Grobbendonk.

Herenthout
Veldrijdster Ellen Van Loy (°1980)
is een laatbloeier. Ze begon als
triatlete en duatlete. Eerst deed
ze nog mee aan wegwedstrijden,
maar op haar 28ste begon ze
te crossen. Ze stond intussen
acht keer op het podium van het
Belgisch Kampioenschap bij de
elite vrouwen.

In 1971 tekende hij een contract
bij de Molteniploeg en werd hij
superknecht van Eddy Merckx.
Ondertussen had hij wel de
bijnaam
“Monsieur
BordeauxParis”
gekregen.
Met
zeven
overwinningen
is
Herman
Vanspringel de recordman in de
monsterrit Bordeaux-Parijs.
Hij won vijf tourritten en in
1973 pakte hij (als niet-sprinter)
toch de groene trui van het
puntenklassement.
Op
zijn

grootste wielrenners die de Kempen
gekend heeft. Aan de hand van
verhalen, truitjes, fietsen, trofeeën
en
andere
verzamelobjecten
komt de heroïek van weleer
opnieuw tot leven. Oud-wielrenner
en
Grobbendonkenaar
Sus
Verhaegen is al jaren een fanatiek
verzamelaar van relikwieën uit de
wielrennerij. Door zijn connecties
in het wielermilieu slaagde hij erin
een indrukwekkende verzameling
op te bouwen, die hij ter
beschikking stelt van het museum.
Openingsuren
museum:
op
dinsdag- en donderdagnamiddag
van 13.30 tot 17.30 uur of op
afspraak via Sus Verhaegen, tel.
0475 29 74 14.

Tussen knooppunt 52 en 46 in
Dorp 1 in Bouwel bevindt zich
het Kempens Wielermuseum.
Wielermuseum. Hier
wordt het verhaal verteld van de
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Ondertussen is ze steeds haar job
in de zorgsector blijven uitoefenen
(op het MPI in Oosterlo). Door
haar toonbeeld aan sportiviteit
en verbetenheid is ze voorbij
haar 40ste nog steeds een van
de meest geliefde rensters in het
peloton.

Olen
Geert Omloop werd geboren in
Herentals op 12 februari 1974 en
woont al jaren met zijn gezin in Olen,
niet ver van de spreekwoordelijke
potten van keizer Karel.
Hij maakte naam als specialist
van de “kermiskoersen”, maar
veroverde in 2003 verrassend
de Belgische nationale titel in
Vilvoorde. Daar versloeg hij Jurgen
Van Goolen in de spurt. Hij stopte
zijn professionele wielercarrière in
2010.

veldrijden en mountainbiken. Haar
eerste nationale titel op de weg
bij de jeugd pakte ze in 2006,
nadat ze in 2004 al Belgisch
kampioene mountainbike bij de
14-jarigen was geworden.
Haar eerste jaar bij de elite
was het veldritseizoen 20082009. In totaal slaagde zij erin
om niet minder dan twaalf keer
Belgisch Kampioen veldrijden te
worden alsook Belgisch Kampioen

100km
ploegentijdrit
bij
de
amateurs, in Mendrisio in 1971.
Op de Olympische Spelen in 1972
behaalde hij met Hermans, Van
Cauter en Ludo Delcroix de vierde
plaats. Ook in 1971 won hij ParijsRoubaix bij de min 23-jarigen. Hij
was beroepsrenner van 1972 tot
1975. Daar won hij een viertal
regionale wedstrijden, waaronder
Dwars door België in 1974.

Wie voor de afkorting van de
route heeft gekozen, komt op het
parcours van Sanne Cant.
Cant. Een
ongelofelijke straffe madam die
meer medailles verzamelde dan de
heren van dit tijdperk haar kunnen
nadoen. Sanne Cant werd geboren
op 8 oktober 1990 in Ekeren en
woont nu in Lankem, Noorderwijk
(Herentals).
In haar jeugd deed ze aan
atletiek en duatlon. In navolging
van haar oudste broer begon ze
in 2002 met fietsen, voornamelijk
30

Praktische
informatie

Route via de
fietsknooppunten
12–90–14–18–01–02–15-08–10–
09–47–52-46–45–44–43–66–6562–60-12

Weetje: Geert en zijn familie
wandelen en joggen graag op
Teunenberg omdat dit voor hen
een rustgevende omgeving is.
Geert rijdt nog graag op het vaste
MTB-parcours in Olen en heel in
het bijzonder op het parcours in
Buul.

Noorderwijk

i

De totale afstand is 50 km. Inkorten
is mogelijk door van knooppunt
43 ineens naar knooppunt 60 te
gaan = 41 km.

Eten en drinken
onderweg

mountainbike. Tussen 2014 en
2019 behaalde zij driemaal goud
op het Europees Kampioenschap
en eveneens driemaal goud op
het Wereldkampioenschap.

Bij vertrek en aankomst kan je
voor een ruim aanbod van eet- en
drankgelegenheden terecht op de
Grote Markt van Herentals.

Weetje: Sanne traint graag op
de oude spoorwegbedding van
Herentals naar Aarschot. Ze houdt
ook wel van het klinken van een
glas met vrienden op het terras
van wielercafé De Welkom in
Noorderwijk.
Louis
werd

Brouwerij Leysen, ambachtelijke
brouwerij. Meivuurstraat 2. Bezoek
en
bierproeven
mogelijk
op
zaterdag en zondag van 14 tot 19
uur (zomermaanden).

Verreydt
(Noorderwijk)
wereldkampioen
in
de
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Molenhuis, Poederleeseweg 151:
gesloten op dinsdag en donderdag
Cafetaria Netepark,
Vorselaarsebaan 56: alle dagen
open
Sportcafé De Dreef, Oostakker 1
in Vorselaar: dinsdag tot zaterdag
vanaf 10 uur, zondag vanaf 9
uur, april tot oktober: maandag
vanaf 13 uur, november tot maart:
maandag vanaf 16 uur
Den
Herberg,
Hofeinde
in
Grobbendonk:
open
woensdag-zondag van 13.30
tot 22.00 uur en op zondag
12.30 tot 19 uur

Domein De Schuur (verblijfspark
met taverne), Pastoorsbos 35 in
Noorderwijk: open van dinsdagdonderdag van 12.00-20 uur en
van vrijdag tot zondag van 12.0022 uur
Wielercafé De Welkom, Ring 20 in
Noorderwijk
In het centrum van Olen zijn tal
van horecamogelijkheden.

20
van
uur
van

Bouwelhoeve, Stationslei 12 in
Grobbendonk: alle dagen openen
vanaf 11 uur
Cafetaria ’t Kapelleke Herenthout,
Bergense Steenweg 61, Herenthout
(aan KP 45). Open ma vanaf 18u,
di-vr vanaf 12u30, za vanaf 10u,
zo van 10u tot 18u. Met groot
zuiderterras en o.a. minigolf en
speeltuin.
Milk
Shop,
Plassendonk
5:
ambachtelijke ijsjes en desserten,
open van vrijdag tot zondag
van 13 uur tot 21 uur in de
zomermaanden.
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KASTELENROUTE

ROUTE VIA
KNOOPPUNTEN
1–2–5–6–17–15–8–
10–9–47–52–46–
22–34–33–50–4544–43–60–12–90–
14–18–1

Interessante
plekjes en
weetjes

herhaaldelijke verbouwingswerken
bleef
het
uitzicht
van
de
middeleeuwse burcht min of meer
bewaard.

Vorselaar
Kasteel de Borrekens
Meer dan waarschijnlijk ontstond
het kasteel van Vorselaar in
de vroege Middeleeuwen als
versterkte vesting om de bevolking
van de heerlijkheid te beschermen
voor invallen van buitenaf. Vooral
na de inval van de Noormannen
wou men in onze streken koste
wat kost plunderingen voorkomen.
Op de ‘vadsige’ (luie) koningen
moest het volk niet rekenen. Zij
lieten het bestuur immers volledig
over aan de plaatselijke hofmeiers.
Die lieten ter verdediging hoeven
optrekken omgeven door grachten.
Zo konden ze de vijand op een
afstand houden.
De laatste hofmeier van Vorselaar
verliet de hoeve omstreeks 1270. In
die tijd kwam Arnolf van Rotselaer
– die het goed in leen kreeg van
Hertog Jan I van Brabant – in
Vorselaar aan. Hij besefte dat de
houten omrastering niet bestand
was tegen brandende pijlen en
liet een toren in steen bouwen.
Het eerste gedaante van het
kasteel rijst op wanneer in 1356
de ‘meestertoren’ gebouwd werd,
vooral bestemd voor versterking.
Tot het begin van de zestiende
eeuw bleef het kasteel in handen
van de heren van Rotselaer en
kende een bloeiende tijd. Ondanks
34

Toen de laatste heer van
Rotselaer stierf, kwam het sterk
vervallen kasteel in handen van
de familie van Arenberg. Karel
Eugeen van Arenberg voerde
grondige herstellingswerken uit en
zorgde voor de heropbouw van de
burcht. Uit geldnood verkocht de
familie van Arenberg het kasteel
aan ridder Jan-Baptist Proost,
onderkanselier van Brabant. Hij
zette de restauratiewerken verder
en startte met de aanplanting van
de omringende eikenbossen en de
aanleg van de dubbele lindedreef,
die het kasteel verbindt met de
kerk.
De restauratie van het kasteel
kostte fortuinen: na de dood van
Jan-Baptist Proost bleven zijn
weduwe en kinderen met schulden
achter. In 1716 werd het kasteel
verkocht aan de heer de Pret.
Deze had slechts één dochter,
gehuwd met graaf van de Werve.
Deze familie vormde het kasteel
om tot een woonkasteel, een ‘huys
de plaisance’.
Karel van de Werve liet het
poortgebouw en de ophaalbrug
slopen. In deze tijd werden ook de
bijgebouwen met stallen gebouwd.
Een laatste grote verbouwingsgolf
vond plaats in de jaren 18501860 volgens de mode van de
tijd. Een aantal dakkapellen,

trapgevels, schouwen, torentjes
en kantelen werden toegevoegd in
neogotische stijl. Aan het interieur
werden eveneens aanpassingen
doorgevoerd in diezelfde stijl.
Het gevierendeelde schild van de
familie van de Werve werd het
gemeentewapen van Vorselaar.
Sinds 1911 is het kasteel door
erfopvolging in het bezit van
de familie de Borrekens, die het
enkele jaren geleden in erfpacht
gaf aan een vennootschap.

Grobbendonk
Kasteelhoeve d’Ursel
Grobbendonk dankt zijn ontstaan
aan
een
ridderlijke
familie,
Grobbendonk genaamd, waarvan
de laatste sporen teruggaan
tot ca. 1200. Deze familie was
van oudsher de eigenaar van de
streek en had het destijdse Hof
van Grobbendonk – gelegen aan
de samenvloeiing van de Aa en
de Kleine Nete – als woonst laten
optrekken.
Het kasteel van Grobbendonk is
in de loop van de eeuwen helaas
verwoest. Enkel het bijgebouw, de
huidige kasteelhoeve of neerhof,
bleef gespaard. Het is een
prachtige U-hoeve, waarachter
nog duidelijk de plaats te zien is
waar het vroegere kasteel stond.
Daarachter bevindt zich zo’n 10
hectare broekbos.
Het
kasteeldomein
werd
gevormd door een waterburcht,
voorafgegaan
door
het
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neerhof. De oudste vermelding
van de toenmalige heren van
Grobbendonk gaan terug tot
de twaalfde en dertiende eeuw.
Op het einde van de vijftiende
eeuw werd de versterkte burcht
verbouwd tot een kasteel in de
Vlaamse renaissancestijl.
Geldproblemen
dwongen
de
toenmalige kasteelheren tot de
verkoop van het domein aan
koopman Gaspar Schetz in 1545.
Het kasteel werd gedegradeerd
tot tweede verblijf en de bezetting
door het Spaanse en Franse leger
werkte verder verval in de hand.
In het begin van de negentiende
eeuw was het kasteel helemaal
verdwenen. Door een erfenis
kwam het kasteeldomein en de
bijgebouwen in 1617 in handen
van de familie d’Ursel die het
thans overblijvende neerhof als
hoeve verpacht.

Het neerhof werd door de jaren
herhaaldelijk
aangepast
en
gerenoveerd. In 2015 nam Kempens
Landschap de als monument
beschermde kasteelhoeve en 14

hectare bijhorende gronden in
erfpacht van de graaf Ghislain
d’Ursel, in afwachting van een
aankoop ervan. De graaf wilde de
hoeve graag nieuw leven inblazen
en openstellen voor het publiek
en vond in Kempens Landschap
een geschikte partner.
Samen
met
Natuurpunt
en
Kempens
Landschap
werkt
het
gemeentebestuur
aan
de
herbestemming
van
de
kasteelhoeve. Momenteel is hier
‘De Herberg’ ondergebracht waar
het in de zomer heerlijk vertoeven
is op het binnenplein.

schranshoeve. Door de eeuwen
heen onderging het kasteel
verschillende transformaties en
werd eigendom van verschillende
kasteelheren.
Het oude kasteel verdween begin
negentiende eeuw. De toenmalige
eigenaar, de familie Bosschaert
de Bouwel, liet het circa 1820
vervangen door het huidige
complex in classicistische stijl
naar ontwerp van della Faille de
Leverghem, neef van bouwheer
Paulus Josephus Bosschaert de
Bouwel.

Bouwel
Kasteel Bouwelhof
Kasteel Bouwelhof heeft een
geschiedenis die teruggaat tot de
vijftiende eeuw. In de zestiende
eeuw werd het omgevormd tot
een versterkte hoeve (een fort)
met water omgeven.
Het
huidige
neoclassistische
kasteel werd gebouwd in circa
1820. Het kasteelcomplex geeft
een beeld van de levenswijze van
het begin van de negentiende
eeuw en vroeger waarbij grote
landgoederen voor een deel zelf
in hun onderhoud voorzagen. De
eerste Heer van Bouwel, Huybrecht
Brant, liet het oorspronkelijke
kasteel aan het einde van de
vijftiende eeuw oprichten als
‘praetorium van Bouwel’. Het
kasteel
was
oorspronkelijk
een
omgrachte
hoeve,
een
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De
fundamenten
van
het
praetorium zouden naar verluidt
bewaard zijn in het grasveld vóór
het kasteel. Het mooie park werd
vermoedelijk in 1818 als Engelse
landschapstuin aangelegd. Het
bevat nog steeds zeldzame
geïmporteerde
boomsoorten,
zoals sassafras, sequoia, ginkgo,
varenbeuk
en
liriodendron
(tulpenboom).
In
de
periode
1836-1866,
onder
August
Bosschaert,
werden
de
verschillende
dienstgebouwen
opgericht,
onder
meer
paardenstallen
en koetshuis, hovenierswoning

en boswachterswoning. In het
noordoosten
van
het
park
bevindt zich nog een ijskelder
uit de negentiende eeuw. Het
kasteeldomein werd beschermd
als landschap in 1980. Het kasteel,
met inbegrip van de remise, het
hoevegebouw en de ijskelder, is
beschermd als monument sinds
1994.

Herenthout
Kasteel van Herlaer
Het prachtige omwalde waterslot
met majestueuze ophaalbrug ‘Hof
Ten Hove’, ook wel het kasteel van
Herlaer genoemd, werd gebouwd
na de slag van Woeringen (1288).

van de familie van Herlaer. Later
kwam het door een huwelijk in de
handen van de familie van Brimeu.
Adriaan Sandelyn tenslotte liet het
grondig vervallen heropbouwen.
Vanaf 1684 werd het eigendom
van de familie van Reynegom, die
het kasteel nogmaals renoveerde
in 1704.
De bosrijke omgeving met grote
vijvers is een waar paradijs
voor de wandelaar. Van de
nabijgelegen
watermolen
die
op de Wimp is gebouwd, werd
reeds in 1462 melding gemaakt,
ondanks het jaartal 1477 dat op
de gevel prijkt. De molen is sinds
1846 ongebruikt. Het sluiswerk
en de molenaarswoning uit de
negentiende
eeuw
zijn
ook
zeker het bekijken waard. Het
kasteeldomein van Herlaer en
de watermolen zijn sinds 1986
beschermd als dorpsgezicht en
monument.

Herentals
Kasteel Le Paige

Algemeen wordt aangenomen
dat het kasteel dateert van eind
dertiende eeuw, maar in sommige
literatuurbronnen
vinden
de
grondvesten hun eerste oorsprong
in de tiende eeuw. Tot de vijftiende
eeuw was het kasteel eigendom
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Zoals de naam al laat vermoeden,
behoorde het kasteel toe aan de
vooraanstaande familie Le Paige
uit Herentals. Vooraleer zij het in
1775 in handen kregen, maakte
dit domein deel uit van de oude
stadsversterkingen, namelijk de
vesten.
Het laatste zichtbare restant van
deze stadsvesten is de vijver op
dit domein. Het was Jean Baptist
Le Paige die door middel van

het innen van cijnzen als eerste
eigenaar werd van het domein.
Hij maakte van dit domein een
lusthof, een prachtig park om van
te genieten en tot rust te komen.
Bij de geboorte van zijn zoon Henri
in 1806 liet hij op het domein 30
eiken planten. Dat was meteen de
aanzet tot het arboretum.
Het domein werd de daaropvolgende
jaren verder uitgebreid met
een
waardevolle
botanische
verzameling
van
inheemse
en
uitheemse
boomsoorten,
zoals
de
moerascipres,
een
mammoetboom en een Japanse
notenboom. Ondertussen kan je
hier een zeventigtal merkwaardige
boomsoorten uit Europa, Afrika,
Amerika en Azië ontdekken.
In 1891 kreeg de familie Le
Paige toestemming om hier een
buitenverblijf te bouwen. Het
werd een kasteel met elementen
uit de renaissance, barok en het
classicisme. In het interieur vind je
een aanzet tot art nouveau. Het
smeedijzeren hek rond de voortuin
is van de Herentalse ijzergieter
Van Aerschot.
Hubert Le Paige, zoon van Remi,
was samen met zijn echtgenote
de laatste eigenaar van de familie
Le Paige. Na het overlijden van
Hubert bleef de echtgenote alleen
achter. Zij liet in haar testament
opnemen dat het kasteel na
haar dood dienst moest doen als
kerk of dat op deze plaats een
kerk gebouwd moest worden.
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Architecturaal bleek dat echter
niet haalbaar.
Het kasteel bleef gedurende
verschillende jaren leeg staan en
geraakte in verval. In 1979 werd het
kasteel opgenomen als beschermd
monument en de omgeving als
stadsgezicht. Om toch nog aan
de wensen van weduwe Le Paige
te voldoen, kwam er in de tuin
een openluchtkerk met altaar en
zitbanken. Daar vinden jaarlijks
nog enkele erediensten plaats.
Het bronzen standbeeld van een
vrouw ‘Mir’ in de voortuin werkte
Rik Poot in 1988 af. Sinds juli 2019
zijn de kantoren van Kempens
Karakter te vinden op de eerste
verdieping van Kasteel Le Paige
en is het kasteel de officiële
trouwlocatie voor Herentals.

Cafetaria en picknickplaatsen aan
de Toeristentoren, Heistraat in
Herentals
De Boskantien, Wijngaard 26 in
Herentals

Eten en drinken
onderweg

Camping De Zeven Geitjes, Heiken
37 in Vorselaar: terras met ijsjes,
drankjes en speelweide

Den Herberg, ondergebracht in
kasteelhoeve d’Ursel

Verschillende cafés en tavernes in
Vorselaar-centrum.

Kinderboerderij
Het
Karrewiel,
Troon 9 in Grobbendonk

Sportcentrum De Dreef, Oostakker
1 in Vorselaar: ruim terras met
speeltuin en minigolf

Bouwelhoeve, Stationslei 42 in
Grobbendonk:
brasserie
met
ambachtelijk ijs, groot tuinterras
en speeltuin
Prinsenhof,
Bevelse
Steenweg
6 in Herenthout: historische
afspanning;
nu
authentiek
volkscafé
’t Schipke, Niemandshoek 12 in
Herenthout: oud veerhuis, nu
een gezellig restaurant langs de
Netedijk
Tal van horecazaken in Herenthoutcentrum.
Sportcentrum
’t
Kapelleke,
Bergensesteenweg
61
in
Herenthout: speeltuin, cafetaria,
minigolf
Groot aanbod horecazaken op de
Grote Markt in Herentals.
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Restaurant Wingerd, Vispluk 83 in
Vorselaar
Gasthof De Roskam, Vispluk 75 in
Vorselaar
De 40, Vispluk 40 in Vorselaar:
terras met ambachtelijk roomijs
en broodjes.

Interessante
plekjes en
weetjes

Vorselaar
Schranshoeve

Kardinaal Van Roey & de
katholieke traditie in Neteland
Jozef Ernest Van Roey (°13
januari 1874) is afkomstig van
Vorselaar. Van 1926 tot aan zijn
overlijden was hij aartsbisschop
van het aartsbisdom Mechelen.
In 1927 werd hij
door Pius XI tot
metropoliet
van
België
benoemd.
In zijn geschriften
en zijn veelzijdige
activiteiten
nam
de zorg voor de
uitbouw van het
vrij onderwijs, de
kerkenbouw, de jeugdorganisaties
en de vorming van de clerus een
belangrijke plaats in.

RELIGIEUS
ERFGOED

ROUTE VIA
KNOOPPUNTEN
18–14–90–12–61–62–
65–66–43–44–45–
46–52–47–9–10–8–
15–2–1

Tijdens de Tweede Wereldoorlog
steunde hij het verzet van
de Belgische bevolking tegen
de bezetters en kwam onder
andere krachtdadig op tegen de
wegvoering van arbeiders naar
Duitsland. Het was Van Roey die
op 7 december 1941 via een brief
de Belgische bevolking op de
hoogte stelde van het huwelijk
van koning Leopold III met Liliane
Baels, één dag nadat het wettelijk
bezegeld werd. Hij huwde ook
koning Boudewijn (met Fabiola)
en Albert II (met Paola). Met zijn
sterke persoonlijkheid dwong hij
eerbied af bij vriend en vijand.
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(Nieuwstraat 49, ligt een
beetje naast de route, volg de
plaatselijke bewegwijzering)
Aan de Nieuwstraat ligt, al sinds
de veertiende eeuw, hoeve ‘de
Schrans’. In de veertiende eeuw
was er al sprake van een hoeve,
die ter verdediging en beveiliging
omwald was. Drossaert Van Riemen
bewoonde de hoeve. Later, in
1886, verkocht heer van de Werve
de Schrans aan de familie Van
Roey-Bartolomeus, de ouders van
de Kardinaal.
In 1952 schonk de familie de
eigendom aan de Kerkfabriek.
De gemeente liet de hoeve
restaureren. In 2008 werd de
Schranshoeve officieel heropend.
Bij die gelegenheid werd ook
het borstbeeld van de kardinaal
onthuld, van de hand van
kunstenaar Willy Peeters (cf.
borstbeeld Louis Neefs).
Meer info: www.schranshoeve.be

Marktplein met het monument
van de vrede, klooster en
kaak/schandpaal
(Markt)

Het Vorselaars driehoekig
marktplein heeft vermoedelijk een
Frankische oorsprong. Vroeger
was er op de markt ook een
poel, de Penseput genoemd, die
later werd vervangen door een

statige pomp. In 1759 richtte
graaf van de Werve er een kaak
of schandpaal op. Vóór de Franse
revolutie
stond
bovenop
de kaak
nog het
wapenschild
van de
dorpsheer.
Hij wilde
aan heel
het dorp
duidelijk
maken
dat hij de
rechtsmacht
bezat.
Dat verhaal staat in schril contrast
met een ander monument, dat
voorheen op het marktplein stond.
Het Monument van de Vrede,
gecreëerd door kunstenaar Philipe
Aguire, werd naar aanleiding van
de geplande herinrichting van
de Markt alvast verhuisd naar
het vernieuwde pleintje voor het
gemeentehuis.

Klooster

(Markt 19)
Het gebouw in neogotische stijl op
de Markt deed bij de oprichting
1903-1905 dienst als klooster en
normaalschool voor de Zusters
der Christelijke Scholen van
Vorselaar. Gravin Van de Werve
van Vorselaar (geboren Reine della
Faille) en priester Lodewijk Vincent
Donche stichtten er in 1820 een
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leerwerkschool voor meisjes. Later
zouden niet minder dan 40.000
studenten hun katholiek onderwijs
genieten aan één van de meer
dan 100 scholen van de “Zusters
van Vorselaar”.
In 2020 bestond de congregatie
200 jaar. Er wonen nog steeds
actieve zusters in het klooster,
maar nieuwe intredes zijn er
niet meer. De congregatie heeft
ondertussen
Private
Stichting
‘Michiel’
opgericht
om
de
apostolische opdracht te vrijwaren
voor de toekomst.

Geboortehuis kardinaal van
Roey

haar ontstaan aan de devotie
van een landbouwersgezin. In
kroostrijke gezinnen was het een
ongeschreven wet dat één van
de zonen, meestal de oudste, de
vader bij diens overlijden opvolgde
als nieuwe boer op de hoeve. Maar
in het gezin Van Thielen dreigde
het fout te lopen! Daarom beloofde
de inwonende broer van het gezin
aan Onze-Lieve-Vrouw een kapel
te bouwen op het Heiken als er in
het gezin van zijn broer een zoon
zou geboren worden.

Herentals
De Heilige Kruiskapel,

(Lepelstraat 2)

Op deze plaats stond vroeger het
geboortehuis van Jozef Ernest van
Roey (1874-1961), beter bekend als
kardinaal van Roey. Mgr. kardinaal
van Roey heeft Vorselaar nooit
losgelaten en kwam regelmatig
naar zijn geboortedorp. Van
Roey werd uitgebreid gevierd in
Vorselaar naar aanleiding van
zijn aanstelling tot aartsbisschop
(1926), zijn 50-jarig priesterschap
(1947)
en
zijn
zilveren
bisschopsjubileum
(1951).
De
inwijding van het Kardinaal van
Roey-instituut in 1958 was het
laatste bezoek van de kardinaal
aan zijn geboortedorp.

Kapelletje van het Heiken
(Heiken 2)

De kapel van het Heiken dankt

kruisweg van het land. De kruisweg
bestaat uit de zeven kapelletjes
van de Weeën van Onze-LieveVrouw. De grote kapel, de Heilige
Kruiskapel, werd gebouwd voor
1534 en heropgericht in 1841.

Le Paige

(Nederrij 135)
De
Le
Paiges
waren
een
vooraanstaande
Herentalse
familie. Verschillende Le Paiges
zijn burgemeester van Herentals
geweest. Bij de geboorte van
Henri Le Paige in 1806 liet zijn
vader dertig eiken planten op het
domein aan de Nederrij. De kiem
van het arboretum was gelegd. Nu
staan er meer dan 70 verschillende
boomsoorten uit de hele wereld in.
De vijver in de tuin is het laatste
restant van de oude vesten rond
de stad. Het kasteel dateert van
1892 en bevat elementen uit de
renaissance, barok en classicisme.

Oud moederhuis
(Nederrij 133)

Kruisweg en Kruisberg
(Kruisweg)

Als je naast de begraafplaats naar
boven gaat, vind je de oudste
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Het
Herentalse
SintElisabethgasthuis werd gesticht
in 1253 op de site naast de
Kleine Nete in de Nederrij. Vanaf
1527 leefden de gasthuiszusters
er volgens de regel van St.Augustinus. Oorspronkelijk bestond
het gasthuiscomplex uit het
klooster, ziekenhuis, kapel, schuur,
brouwerij, pesthuis, koeien- en
varkenstal, hoevegebouw en het
poortgebouw. Dat poortgebouw
dateert van 1677 en diende ooit

als woning voor de portier of als
onderdak voor arme passanten.
De kapel werd gebouwd in 1529.

Begijnhof

(Begijnhof 27)
Het
huidige
begijnhof
werd
gebouwd in de zeventiende eeuw.
De poort in de Burchtstraat
dateert van 1640, het overwelfde
poortgebouw aan de kant van
de Begijnenstraat van 1622. Het
oudste huis van het begijnhof
is
het
fundatiehuis
(1647),
tegenover de dreef die naar de
ingang van de kerk loopt. In de
gevelsteen zie je een beeltenis
van de Heilige Familie. In het
midden staat de sierlijke gotische
Sint-Catharinakerk. De kerk is
opgetrokken met materialen van
het vroegere noordelijk gelegen
begijnhof.

Karmel

(Grote Markt 39)
Hotel Karmel is gevestigd in een
oud Karmelietessenklooster op
de Grote Markt van Herentals.
Het klooster is opgericht in 1921
en heeft bijna 100 jaar dienst
gedaan.

nissen en torentjes. De kerk bevat
heel wat kunstschatten, zoals
het retabel van Sint-Crispien
en Crispiniaan en prachtige
schilderijen.

Sint-Jozefscollege
(Collegestraat)

Kardinaal van Roey liep ook school
in het gepatroneerd college
van Herentals. Hij werd op het
college zes jaar lang de eerste
van de klas: de ‘primus perpetuus’.
Later, telkens met de grootste
onderscheiding, behaalde hij het
doctoraat en het
magisterschap in
de godgeleerdheid,
de
hoogst
mogelijke graad.

Olen
Onze Lieve
Vrouw-Kapel aan
de Buulmolen

De Sint-Martinuskerk is het fraaie
resultaat van drie bouwfasen die
zowel aan de materiaalkeuze als
de uiterlijke stijlkenmerken goed
te herkennen zijn. De zandstenen
westtoren is vroeggotisch, de
overige gevels zijn in baksteen
uitgevoerd. Het koor met zijn
steunberen en spitsboogramen is
representatief voor de laatgotische
Kempense baksteengotiek. Waar
in de meeste Vlaamse parochies
de kerk en het kerkhof de jongste
decennia ruimtelijk ‘gescheiden’
werden, bleef deze eeuwenoude
band in Olen echter tot op heden
intact.

Noorderwijk
Sint-Bavokerk

De eerste vermelding van de
Buulmolen dateert van 1362. Aan
de molen is een houten kapelletje
bevestigd.

De kerk is vooral opmerkelijk
voor
haar
neogotische
binnenschildering, aangebracht bij
de bouw in 1870.

De Sint-Waldetrudiskerk is een
voorbeeld van zuivere Brabantse
gotiek. De bouw van de kerk begon
in 1417. De kerk is rijkelijk versierd
met borstweringen, waterspuwers,

Met
coniferen
omhaagde
rechthoekige kapel met driezijdige
sluiting onder zadeldak (nok
loodrecht op de straat, leien) van
1893.

(Rijtestraat)

ook wel de Zandkapel genoemd.
De oorsprong van deze kapel
gaat terug tot de ontdekking
van een miraculeus Onze-LieveVrouwbeeldje op 26 april 1652. Bij
haar ontstaan was de Zandkapel
een bedevaartsoord.

Herenthout
Lourdesgrot
(Heikant)

(Industrieweg)

Sint-Waldetrudiskerk
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(Processieweg 2)

(Ring 7, ligt een beetje naast
de route, volg de plaatselijke
bewegwijzering)

Kapel van O.L.V. van het
Heilig Hart - De Kapel van
Schaatsbergen

(Kerkplein 7 & 11)

Sint-Martinuskerk

Zandkapel

In de tuin van de familie
Beirinckx (Heikant 94) staat
een replica van de grot van
Lourdes, die vrij toegankelijk is.
De opbrengst van de kaarsen
gaat naar de Herenthoutse SintVincentiusvereniging.

Kapellekensboom

(Bergense steenweg)

(Zandkapelstraat,
ligt een beetje
naast de route,
volg de plaatselijke
bewegwijzering)
In
het
gehucht
Onze-Lieve-Vrouw op het Zand
staat een gelijknamige kapel,
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De Kapellekensboom in het bos
aan sportcomplex ‘t Kapelleke
kreeg de titel van ZEN-monument
van het Agentschap Onroerend
Erfgoed Antwerpen. Destijds is
er een kapelletje opgehangen,
als verweermiddel tegen de
‘bosduivel’ van onze heidense

voorouders, en werd de boom ook
een bezinningsplaats.

Bouwel
Lourdesgrot

(Molendreef, ligt een beetje naast
de route, volg de plaatselijke
bewegwijzering)
Lourdesgrot van imitatierotsstenen,
opgericht ter vervanging van de
grot in de kerk.

Kasteel
Lourdesgrot

(Het Park 1, ligt een beetje naast
de route, volg de plaatselijke
bewegwijzering)
Kasteel Bouwelhof, met huidig
uitzicht van circa 1820, gelegen
op een volledig omgracht domein.
Het park werd vermoedelijk in
1818 als Engelse landschapstuin
aangelegd.
Het
kasteel
is
gelegen aan het einde van een
lange
toegangsdreef.
Deze
driedubbele beukendreef werd
volgens mondelinge overlevering
aangelegd in 1791 en verbreedt
zich voor het kasteel tot een
cirkelvormig voorplein.

Kerk

Grobbendonk
Priorij O.L.V. Ten Troon

(Troon 24, ligt een beetje naast
de route, volg de plaatselijke
bewegwijzering)
Als een oase, midden in het
militair domein, ligt de ruïne
van de voormalige priorij. Het
klooster werd gebouwd aan de
oude weg van Grobbendonk naar
Herentals en behoorde tot de
Windesheimerorde (Augustijnen).
De stichting nam een hoogstaande
geestelijke en kunstambachtelijke
vlucht, voornamelijk op het gebied
van de boekverluchting. Quinten
Matsijs zou er ook hebben gewerkt.

Georiënteerde,
longitudinale
kruiskerk met omringend, eertijds
omgracht kerkhof. Het is een
driebeukige kerk.
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Vorselaar
Veertien Kapelletjes

(De Veertien Kapellekens 1)

O.L.V. van Lourdes kapel in de
Kasteeldreef

Watermolen

De watermolen is gelegen aan de
samenvloeiing van de Kleine Nete
en de Aa. Tot op vandaag wordt
de molen enkel aangedreven door
waterkracht wat een unicum is
voor Vlaanderen. Hij wordt nog
dagelijks draaiende gehouden
door de molenaarsfamilie Van
Hool.

Kasteel

Wist je dat Grobbendonk ook de
naam was van een ridderlijke familie,
waarvan de sporen teruggaan tot
1200? Het hof was oorspronkelijk
een Romeinse wachttoren bij de
samenvloeiing van de Kleine Nete
en de Aa. Het kasteel werd in
de loop der eeuwen meermaals

Kasteel

(Lindendreef)
Naar alle waarschijnlijkheid is het
kasteel in de vroege Middeleeuwen
(°1270) ontstaan als versterkte
vesting om de bevolking van de
heerlijkheid te beschermen tegen
invallen van buitenaf. De heren
van Rotselaar hebben het kasteel
in de Middeleeuwen gebouwd.
Nadien kwam het onder meer in
handen van de adellijke families
van Bergen, van Arenberg, de
Ligne, de Proost, van de Werve en
de Borrekens.

(Lindendreef)

(Watermolenweg 1)

(Hofeinde 20-22)

(Dorp 58)

verwoest, enkel de bijgebouwen
zijn gespaard gebleven.

We kunnen met vrij grote zekerheid
stellen dat landbouwer Petrus
Verhaert de kapellengroep ‘De
Veertien Kapellekens’ – waarnaar
ook de straat werd vernoemd
– heeft opgericht in 1860. Die
man maaide medio negentiende
eeuw met een zeis in zijn been.
Petrus beloofde dat, als hij zijn
been zou mogen behouden, hij uit
dankbaarheid voor zijn genezing
een kruisweg zou (laten) bouwen.
Ze zijn sinds 2004 als monument
beschermd.
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De devotiekapel, toegewijd aan
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes,
werd
opgericht
in
opdracht
van de heer van de Werve.
Bouwkundig is de kapel een
pareltje in neogotische stijl. Het
interieur – waarbij de binnenzijde
van de toren uitgewerkt werd als
Lourdesgrot – is kenmerkend.

Sint-Pieterskerk Vorselaar
(Kerkstraat)

In geschriften van 726 was er
reeds sprake van de kerk, die
toen nog in hout opgetrokken
was. In 1382 werd de kerk, toen
nog zonder toren, gebouwd in
ijzersteen. De Sint-Pieterskerk
van Vorselaar was een ‘volle’ kerk.
De dochterkerken waren Lille en
Poederlee.

i

Netepark/Hidrodoe/Sport
Vlaanderen, Heikenstraat,
Herentals

Praktische
informatie
Route

Bij het vertrekpunt fiets je
rechts de Nieuwstraat richting
Markt. Vlak voor de Markt draai
je linksaf de Veldstraat in (t.h.v.
Ninfea). Aan het einde van deze
straat ga je rechtsaf tot aan
de Dijkbaan en vervolg je links
richting Heiken. Vanaf hier kan je
deze knooppunten volgen:
18–14–90–12–61–62–65–66–43–
44–45–46–52–47–9–10–8–15–2–1
(= tussen fietsknooppunt 1 en
18, aparte bewegwijzering naar
Schranshoeve voorzien)
Ter hoogte van knooppunt 1 draai
je rechtsaf naar de Lindendreef.
Je fiets langs het kasteel en de
dreven tot aan de kerk. Aan de
kerk ga je weer naar links richting
Markt om zo terug te fietsen tot
aan het startpunt (Nieuwstraat
49).

Eten en drinken
onderweg
Het
Karrewiel,
Grobbendonk
De Lentehei,
Herentals
De Zeven
Vorselaar

Troon

Lenteheide

Geitjes,

Heiken

9,

Begijnhofpark,
Herentals

Augustijnenlaan,

Horecazaken rond de Grote Markt
in Herentals
De Zoete Statie, Dijsels, Herentals
’t Heuninghof, Honingstraat 14,
Olen
De Pastinaak, Herentalsesteenweg
69, Herenthout
Bouwelhoeve, Stationlei 42, Bouwel
Den Herberg, Watermolenweg,
Grobbendonk
Gasthof De Roskam, Vispluk 75,
Vorselaar
Restaurant Wingerd, Vispluk 83,
Vorselaar
De 40, Vispluk 40, Vorselaar
Sportcafé De Dreef, Oostakker 1,
Vorselaar
Brasserie
Schranshoeve,
Nieuwstraat 49, Vorselaar

10,
37,
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OP ZOEK
NAAR ‘T
STEENTJE

ROUTE VIA
KNOOPPUNTEN
52 – 46 – 45 – 50
– 33 – 34 – 22 – 46
– 52 – 47 – 9 – 10
– 8 – 15 – 2 – 1 – 18
– 19 – 8

Interessante
plekjes en
weetjes
Wist je dat ...
...
Grobbendonk,
Vorselaar
en
Herenthout
een
rijk
diamantverleden
heeft?
Eind
19de eeuw werd de eerste
diamantslijperij van Antwerpen
naar de Kempen overgebracht en
legden de heren Cassiers en Dela
Montagne de fundamenten van de
diamantnijverheid in Grobbendonk.
Door
de
opkomst
van
de
diamantnijverheid ontstond er
een ware economische revolutie
in onze streek. Vele arme
Kempenaars waren maar al te
graag bereid om het nieuwe
beroep van diamantbewerker aan
te leren. Grobbendonk, Vorselaar
en Herenthout werden gekende
slijpersdorpen naast Nijlen, Bevel,
Kessel en Berlaar.
Duizenden Kempenaars die van
generatie op generatie hun brood
verdienden met “het steentje”
brachten rijkdom in onze streek.
Dit diamantverhaal mag zeker niet
verloren gaan. Bezoek daarom ook
het Kempens Diamantcentrum,
een unieke locatie in Nijlen met
een belevingscentrum en een
gerestaureerde
slijperij.
Je
ontdekt er het verhaal van vele
jaren diamantnijverheid in de
Kempen : hoe kwam die daar, hoe
wordt diamant bewerkt, en zo
veel meer…
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Wist je dat ...

Wist je dat ...

... er in 1928 10 diamantwerkplaatsen
waren in Bouwel, 27 in Grobbendonk
en 73 in Vorselaar.

…
als
de
Kempense
diamantbewerkers een goed loon
wilden verdienen, ze veel én
tegen een hoog tempo moesten
werken? Na de reguliere werktijd
werd er dan ook vaak thuis in één
of ander klein achterkamertje aan
een eigen molen verder geslepen.

… er in 1965 131 diamantbewerkers
waren
in
Bouwel,
622
in
Grobbendonk en 809 in Vorselaar.
… er in 1976 119 diamantbewerkers
waren
in
Bouwel,
310
in
Grobbendonk en 357 in Vorselaar.

Bouwel
Kempens Wielermuseum

(Dorp 1, tussen knooppunt 52
en 46, afwijken van de route
: met een kleine afbuiging
vanaf kruispunt De Lindekens Liersesteenweg naar Dorp)
In het Kempens wielermuseum
wordt het verhaal verteld van de
grootste wielrenners die de Kempen
heeft gekend. Aan de hand van
verhalen, truitjes, fietsen, trofeeën
en
andere
verzamelobjecten,
komt de heroïek van weleer
opnieuw tot leven. Oud-wielrenner
en
Grobbendonkenaar
Sus
Verhaegen is al jaren een fanatiek
verzamelaar van relikwieën uit de
wielrennerij. Door zijn connecties
in het wielermilieu slaagde hij erin
een indrukwekkende verzameling
op de bouwen. Sus ontvangt
zijn bezoekers en vertelt met
plezier alle verhalen achter elk
verzamelobject.

Schaapskooi Bouwelhoeve

(Stationlei 42, tussen knooppunt
52 – 46)
Deze
merkwaardige
18de
eeuwse schaapskooi hoort bij de
Bouwelhoeve, een grote, omgrachte
schranshoeve aan de Stationslei
in
Bouwel
(Grobbendonk).
Vrijstaande schaapskooien zijn
vrij zeldzaam in ons land. In 2004
werd de schaapskooi beschermd
als monument.

: “Als afzonderlijke gebouwen
zijn
schaapskooien
zeldzaam.
De schoonste, de grootste is te
zien in Bouwel, een paar honderd
meters noordwaards van het
station. Een schaapskooi heeft
altijd haar dubbele deur op de
smalle zijde van het bouwsel.

Kasteel Bouwelhof

(Het Park 1, privé, tussen
knooppunt 52 – 46)
Het kasteel Bouwelhof heeft
een geschiedenis die teruggaat
tot de 15de eeuw. In de 16de
eeuw werd het omgevormd tot
een versterkte hoeve (een fort)
met water omgeven. Het huidige
neoclassicistische kasteel werd
gebouwd in ca 1820. Het kasteel
ligt in een mooi park dat werd
aangelegd
als
een
Engelse
landschapstuin. Het bevat nog
steeds zeldzame geïmporteerde
boomsoorten. In het park bevindt
zich nog een ijskelder uit de 19de
eeuw. Het kasteeldomein werd
beschermd als landschap in 1980.
Het kasteel, de dienstgebouwen en
de ijskelder werden als monument
beschermd in 1994.

Boswachtershuisje

(Stationlei, privé, tussen
knooppunt 52 – 46)
Dr.
Jozef
Weyns,
eerste
conservator van het domein
Bokrijk schreef in 1967 in zijn
publicatie “Vlaamse hoeven Vorm
en Sfeer” over deze schaapskooi
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Het pittoreske Boswachtershuisje
van Bouwel. De oudste inwoners
van Bouwel noemen het het huisje
nog bij zijn oude benaming “Het
Heuveltje” of “’t Bergske” omdat
het is gelegen op een kunstmatige

moteheuvel waarop het in 1856
gebouwd werd omwille van de
moerassige omgeving door de
talrijke overstromingen van de
nabij gelegen Bouwelgoorbeek

Engels huis en Spinhoeve

(Herenthoutse Steenweg aan het
station, tussen knooppunt 52 –
46)
Herberg van circa 1855, eertijds
gelegen nabij het station en
gebouwd in dezelfde periode
als de aanleg van de spoorlijn.
Benaming
ontleend
aan
de
bouwstijl die verwijst naar de
Engelse landelijke architectuur uit
de 19de eeuw. Deze kenmerken
zijn in meerdere of mindere mate
ook terug te vinden in diverse
andere gebouwen die door de
kasteelheer, Augustijn Bosschaert
de Bouwel in deze periode werden
gebouwd.
Naarmate
dit
café
na
de
eeuwwisseling het commerciële
hart van de gemeente werd,
veranderde de status van uitbaters.
Het Frans werd de voertaal in het
café daar de uitbater Mahieu
met zijn koets voor het vervoer
van de Franstalige adel en de
Brusselse burgerij zorgde die hier
in hun buitenverblijf of hotel de
vakantie kwamen doorbrengen.
Het overslagen van goederen van
trein op tram, de rangeersporen op
de laad- en losplaats, de stallingen
en schuren, de kooplieden in het
café, de dokwerkers die pendelden
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tussen Antwerpen en Bouwel,
zorgden voor een activiteit
die we ons op die plaats nog
nauwelijks kunnen voorstellen. Het
oorspronkelijk complex omvatte
naast de herberg met woning ook
een koetshuis, vees tallen, een
schuur en een paardenstal met
afzonderlijke boxen.
Heden resten enkel de herberg
en de schuur, de zogenaamde
Spinhoeve, ingetekend op het
kadaster in 1895, gelegen ten
zuidoosten van het Engels huis
en momenteel in gebruik als
opslagruimte. Koetshuis en stallen
werden gesloopt in 1974.

Herenthout
Sint-Pieter en Pauluskerk
(Botermarkt 1/5 , tussen
knooppunt 45 – 50)

Al in documenten uit 1207 is er
sprake van de Sint-Pieterskerk.
Een brand in het begin van de
17de eeuw vernielde het dak. De
legende vertelt dat het naburige
Herentals uit jaloersheid de
toren in brand stak, omdat hun
toren minder hoog was. Deze
toren vertoont zowel romaanse
als gotische kenmerken.
Het
aangebouwde neo-gotische schip
met zijbeuken werd op 11 juli 1865
ingewijd.

Standbeeld Peer Stoet

(Markt, tussen knooppunt 45 –
50)
Peer Stoet is hét symbool van

de
Huirtuitse
carnavalsstoet;
zijn beeltenis verschijnt al sinds
1933 op de stoetaffiches. Tot het
moment van de onthulling van dit
standbeeld, op 8 december 2012,
wist echter niemand wat hij al die
tijd in zijn (op affiches onzichtbare)
rechterhand hield: een klavertje
vier. Voor goed weer tijdens de
twee heilige stoetzondagen in de
krokusvakantie. Rik van de Wouwer
tekende voor het kunstwerk,
dat omringd wordt door 24 ton
graniet. Aan de zijkant van de
sokkel hangen de naamplaatjes
van alle prinsen carnaval.

Gemeentehuis Herenthout

(Bouwelse Steenweg 8, tussen
knooppunt 45 – 50)
Het oudste gedeelte van het
gemeentehuis werd gebouwd in
1867 en fungeerde destijds als
klooster. Het gemeentebestuur
vergaderde in die tijd in een
plaatselijk café. Toen dit verboden
werd, trok het gemeentebestuur
naar het klooster. Het gebouw, dat
nu gebruikt wordt als feestzaal,
werd al opgetrokken in 1865,
maar had in de loop der jaren
verschillende functies.
Eerst werd er door mijnheer Tessens
een school ingericht, vandaar de
bijnaam ‘Teskensschool’. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog noemde men
het ‘Soepkot’ omdat je hier met
bonnetjes soep kon komen halen.
Later werd het gebouw gebruikt
als garage voor de brandweer om
uiteindelijk ingericht te worden
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als gemeentelijke feestzaal. In
1981 werd het gemeentehuis nog
uitgebreid door de aankoop van
‘huis Wertelaers’.

Grobbendonk
We wijken even af van onze route.
Aan het rond punt in Grobbendonk
tussen knooppunt 10 en 08 ga je
even links in de Boudewijnstraat
en volg je het Astridplein langs
de linkse kant. Vervolg je weg
via Bergstraat en aan de grote
bocht naar links, hier ga je
rechtdoor in de Nijverheidsstraat.
De Mercuriussite is gelegen aan
de hoek van de Nijverheidsstraat
en de Vorselaarsebaan. We keren
terug en vervolgen onze route
aan het rond punt in Grobbendonk
richting knooppunt 08.
Wist je dat ...
… de eerste diamantfabriek
in Grobbendonk stond waar
de
voormalige
McCain-fabriek
gelegen
was en waar nu de
Mercuriussite is?
We schetsen even kort het
ontstaan.
Oorspronkelijk
was
de diamantbewerking een zeer
stugge en gesloten Antwerpse
aangelegenheid. Op het einde
van de 19de eeuw was er echter
een grote vraag naar geslepen
diamant. In de stad waren de
arbeidskrachten duurder, waardoor
men personeel ging zoeken in de
goedkopere
buitengemeenten.
En zo kwam het dat er door

ondernemende, meestal uit de
stad afkomstige personen op vele
plaatsen diamantslijperijen werden
opgericht.
De heer Hendrik
Cassiers (18671942) is voor
Grobbendonk
ongetwijfeld de
voornaamste
figuur geweest
voor de oprichting
van deze eerste
diamantfabriek. Het feit dat hij
Grobbendonk als vestigingsplaats
verkoos was zeker geen toeval.
Hij was zeer goed bekend met
de toen hier machtige familie De
Vries. Met hun medewerking lukte
het, om een groot stuk grond aan
te kopen dat eigendom was van
Graaf d’Ursel. In ijltempo werden
de eerste gebouwen afgewerkt
en ingericht. Familieleden en
vrienden diamantbewerkers uit
het Antwerpse fungeerden als
leermeester. Met als gevolg dat
op relatief korte tijd de fabriek
gonsde van de bedrijvigheid.

Vorselaar

(Aan knooppunt 02)
We wijken even af van onze
route. Aan knooppunt 02 steek
je de Molenbaan over in plaats
van naar rechts te fietsen. Volg
Klissenhoek tot aan het eerste
kruispunt. Ga naar rechts. Je komt
uit op Niemandshoek 6.
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Wist je dat ...
... er in de Niemandshoek 6 een
diamantwerkplaats was van Jef
Van Looy alias “Jef van Nette”?
Deze werd later omgevormd tot
een fraaie vakantiewoning, die
haar verleden in herinnering houdt
door de decoratieve slijpschijven
aan de inkom. Ook de naam van
de vakantiewoning, “’t Slijperijtje”,
verwijst naar het diamantverleden.
(Aan knooppunt 02)
Wist je dat ...
... er zowel in Grobbendonk als
in Vorselaar en Herenthout vele
kleine slijperijen waren achter
de huizen? Een mooi voorbeeld
daarvan is de slijperij achter het
huis in de Molenbaan 19.
Deze slijperij is ondertussen
omgetoverd
tot
een
fraai
“tuinhuis”. Let ook op de vele
ramen langs de noordkant. Voor
diamantslijpers was het belangrijk
om zoveel mogelijk “hetzelfde”
licht te hebben tijdens het slijpen.
Vandaar dat de ramen in slijperijen
meestal langs de noordkant
geplaatst werden, zodat er nooit
direct zonlicht naar binnen kwam.

Kasteel De Borrekens

(Kasteeldreef, tussen knooppunt
01 – 18)
Het is meer dan waarschijnlijk dat
het kasteel van Vorselaar in de
vroege Middeleeuwen ontstaan

is als versterkte vesting om de
bevolking van de heerlijkheid te
beschermen voor invallen van
buitenaf.
Sinds 1911 is het kasteel in het
bezit gekomen van de familie
de Borrekens, om enkele jaren
geleden in erfpacht te zijn
gegeven aan een vennootschap.

Buurthuis

(Oostakker 16, tussen knooppunt
01 – 18)
We wijken even af van onze route.
Het buurthuis is te bereiken via
de Kasteeldreef, net voorbij de
Sporthal en minigolf, door smal
poortje links af te slaan. Dat pad
volg je tot aan het terras van de
Sporthal.
Aan de dreef sla je rechts af tot
aan de slagboom, Oostakker. Volg
rechts en sla onmiddellijk links af.
Rechts vind je het
Buurthuis en het
monument van de
diamant. Ga zeker
een kijkje nemen!
Wist je dat ...
... het huidige Buurthuis in Vorselaar
vroeger een diamantslijperij en
later een diamantschool was? We
schetsen even kort het ontstaan
van
de
diamantschool
van
Vorselaar.
In het begin van de jaren
zestig was men in de vierde
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graad van de lagere school op
een dood punt geraakt in de
handvaardigheidslessen hout en
metaal. Daarom zocht men naar
een andere onderwijsvorm, die
meer aan de eisen van de ouders
en de leerlingen was aangepast.
De oplossing lag voor de hand:
vermits van de 28 jongens die in
1963 de school verlieten er niet
minder dan 27 het steentje gingen
bewerken, was het wenselijk
dat er een beroepsschool voor
diamantbewerking
kwam
in
Vorselaar. Daar zouden de jongens
een degelijke theoretische kennis
en een grondige praktische
scholing kunnen krijgen.
Na
eindeloze
vergaderingen,
nachtzittingen en raadplegingen
van bevoegde instanties, was de
kogel door de kerk en werd op 1
september 1964 het zevende jaar
omgevormd tot het eerste jaar
diamant. Als lokaal werd gebruik
gemaakt van een oude slijperij
in de Oostakker. Er werden een
20-tal slijpmolens in gereedheid
gebracht. Tegen het einde van de
jaren 60 telde de diamantopleiding
meer dan 100 leerlingen, die over
4 studiejaren en zes klassen
werden verspreid.
In het schooljaar 1975-1976
schreef het eerste meisje zich
in! Voordien konden de meisjes
al wel terecht in het klooster
voor een diamantopleiding want
“de nonnen” wilden niet dat de
meisjes samen met de jongens les
hadden. Ze hadden in de kelder

een diamantklas opgericht.
Wist je dat ...
... het monument aan het Buurthuis
aan de Oostakker ons moet
herinneren aan het rijk verleden
van de diamantnijverheid in onze
streek?
De ontwerpers vonden dat de
diamantbewerker in dit monument
een stuk van hun werk, hun leven
en zelfs een stuk van zichzelf
moesten
kunnen
terugvinden.
De diamant als grondstof wordt
voorgesteld aan de hand van
de kristalstructuur. Snijden komt
aan bod door een mooi bewaard
gebleven snijmachine uit de
vroege jaren 30.
Het slijpen van de diamant wordt
hier afgebeeld door middel van een
schijf, een tang en een soldeerdop
(solduurdop). Als geslepen steen
wordt een gegraveerde afbeelding
van een briljant gebruikt. Het
monument werd op 31 mei 2013
ingehuldigd ter ere van 100 jaar
diamant in Vorselaar.
Wist je dat ...
... er ook in Grobbendonk een
diamantschool was? Deze was in
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Kaak

de voormalige staatsschool, waar
nu basisschool “De wijngaard”
is. (Wijngaardstraat 13, 2280
Grobbendonk)

(Markt, tussen knooppunt 01 –
18)
Vorselaar is één van de weinige
gemeenten waar nog een ‘kaak’
of schandpaal staat. De kaak werd
in 1759 door graaf van de Werve
opgericht in blauwe hardsteen als
symbool voor de macht van de
heer over de bevolking.

Wist je dat ...
...
de
pioniers
van
de
diamantnijverheid in Grobbendonk
Hendrik Cassiers en Frans Dela
Montagne waren? Voor Vorselaar
waren dit de gebroeders Van
Ginniken. In de Riemenstraat
hadden de broers Van Ginniken
twee “gele”
herenhuizen. (als
je uit de Oostakker komt rechts
kijken)
In de Kabienstraat zie je de
achterkant van de werkplaatsen
van deze twee “gele” herenhuizen,
nu feestzaal.
Wist je dat ...
... een diamant vaak verward
wordt met een briljant? De twee
zijn echter geen synoniemen van
elkaar. De diamant is de grondstof
en de briljant verwijst enkel naar
de slijpvorm van de diamant met
zijn 57 facetten.

Schranshoeve

(Nieuwstraat 49)
Aan de Nieuwstraat ligt, al vele
eeuwen, de hoeve ‘de Schrans’. Dit
gebouw is beter gekend als het
familiehuis van Kardinaal Jozef
Ernest Van Roey (° Vorselaar,
1874). Op 2 mei 1952 schonken de
ouders van Kardinaal Van Roey de

Misdadigers
werden
destijds
ten schande aan de kaak
vastgebonden of ‘aan de kaak
gesteld’. Vroeger prijkte bovenaan
de schandpaal een wapenschild
van familie van de Werve (dat
tevens het wapenschild van de
gemeente Vorselaar werd).
naakte eigendom van de Schrans
aan de Kerkfabriek Sint-Pieter
van Vorselaar. Het voorbehouden
vruchtgebruik doofde uit bij
het overlijden van de jongste
dochter in 1975. Met een akte
in 1993, verkocht de Kerkfabriek
het domein aan het O.C.M.W. van
Vorselaar waarop deze het domein
schonk aan de gemeente, die het
helemaal restaureerde.

Tijdens de repressie, net na
de Tweede Wereldoorlog, werd
er voor de laatste keer van de
schandpaal gebruik gemaakt: de
‘zwarten’, collaborateurs met de
Duitsers, werden er vastgebonden
om uitgescholden en bespot te
worden door de bevolking.

In september 2008 werd de
Schranshoeve officieel heropend.
Bij die gelegenheid werd ook het
borstbeeld van Kardinaal Van Roey
onthuld. Het beeld is van de hand
van Willy Peeters, de kunstenaar
die ook het borstbeeld van Louis
Neefs in Gierle ontwierp. Het beeld
werd geschonken door voormalig
eerste schepen Jef Olieslagers.

(Troon 24, tussen knooppunt 19
en 08)
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Grobbendonk
Priorij Onze-Lieve-Vrouw-TenTroon

Als een oase midden in het
militair domein ligt de ruïne van
de voormalige priorij. Het klooster
werd gebouwd op de plaats
genaamd ‘Hulsdonk’ aan de oude
weg van Grobbendonk naar
Herentals en behoorde tot de

Windesheimerorde (Augustijnen).
De stichting nam een hoogstaande
geestelijke en kunstambachtelijke
vlucht, voornamelijk op het gebied
van de boekverluchting. Doorheen
de jaren was het klooster vaak
een doelwit voor de Geuzen die
het meerdere keren aanvielen,
plunderden en in brand staken. Bij
één van die plundertochten zou
ook de troonklok verdwenen zijn.
Deze klok bevindt zich momenteel
in Kettins in Schotland.
Het zal altijd een mysterie blijven
hoe de klok daar geraakt is. Een
mogelijke verklaring is dat door
plunderingen in 1572, waarbij ook
Engelsen en Schotten betrokken
waren,
de
klok
mee
werd
gesmokkeld. Sinds oktober 2006
kan je een replica van de klok
bezichtigen in het gemeentehuis.

i

Praktische
informatie

Nieuwe
route
fietsknooppunten!

via

1.

Vertrek
aan
Grobbendonk
parkeren)

Troon
in
(gratis

2.

Fiets
richting
rond
punt
en
neem
3de
afslag, volg Netestraat,
Bevrijdingsstraat tot op de
brug aan knooppunt 47 en
vervolg uw fietsroute naar
knooppunten: 52 – 46 – 45
– 50 – 33 – 34 – 22 – 46 –
52 – 47 – 9 – 10 – 8 – 15
– 2 – 1 – 18 – 19 – 8

3.

Camping De Zeven Geitjes, Heiken
37 in Vorselaar (nabij knooppunt
18)

Eten en drinken
onderweg

de

Volg nu de terugweg tot
parking aan Troon

Den Herberg, Hofeinde 20 in
Grobbendonk (knooppunt 15 – 08)

De Dreef, Oostakker 1B in Vorselaar
(in de buurt van knooppunt 01
-18)

De Heerlyckheid, Boudewijnstraat
12 in Grobbendonk (knooppunt
10-08)

Wingerd, Vispluk in
(knooppunt 02 – 01)

Het
Karrewiel,
Troon
9
in
Grobbendonk (knooppunt 10 - 08)

Mocca d’or, Botermarkt 7 in
Herenthout (knooppunt 45 – 50)

Back to basics, Bouwelsesteenweg
53 in Grobbendonk (knooppunt
52-46)

’t Peerke, Botermarkt 2 in
Herenthout (knooppunt 45 – 50)

Bouwelhoeve + Ijsbieke, Stationlei
42 in Bouwel (knooppunt 52-46)

Lux, Markt 22 in Herenthout (in
de buurt van knooppunt 45 – 50)

De Bareel, Herenthoutse Steenweg
4 in Bouwel (aan knooppunt 46)

De Kluis, Markt 20 in Herenthout
(in de buurt van knooppunt 45 –
50)

Sporthal De Molen, Molendreef
8 in Bouwel (tussen knooppunt
(knooppunt 46-22)

’t Kamereyck, Markt 15 in
Herenthout
(in de buurt van
knooppunt 45 – 50)

TC De Chalet, Oude Steenweg 4 in
Grobbendonk (knooppunt 9 –10)

De Kroon, Markt 8 in Herenthout
(in de buurt van knooppunt 45 –
50)

Palmenhof,
Herenthoutse
Steenweg 71 in Bouwel (in buurt
van knooppunt 46)
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Vorselaar

’t Zellehof, Zelle 4 in Herenthout
(knooppunt 46 - 45)

Roskam, Vispluk 75 in Vorselaar
(knooppunt 02 – 01)

Prinsenhof, Bevelse Steenweg 6 in
Herenthout (nabij knooppunt 34)

Schranshoeve, Nieuwstraat 49
in Vorselaar (in de buurt van
knooppunt 01 -18)

De Lentehei, Lenteheide 10 in
Grobbendonk (nabij knooppunt 18)
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Logeren
in het
Neteland
De regio Neteland is uiterst
geschikt voor een arrangement
of daguitstap. Blijf je graag wat
langer? Geniet je ’s avonds graag
van een evenement of avondje uit
en blijf je dan liever comfortabel
slapen in één van onze logies?
Hieronder vindt u een lijst van
campings, gastenkamers, B&B’s
en hotels.

Grobbendonk
Hotels
Best Western Plus Aldhem Hotel
Jagersdreef 1 – 2280
Grobbendonk
tel. 014 50 10 01
info@aldhem.be
http://www.aldhem.be/
Gastenkamers

LOGEREN
IN HET
NETELAND

Bouwelhoeve – Herberg ’t Schuur
Stationlei 42 – 2288 Bouwel
tel. 014 50 00 39
gsm. 0475 46 06 38
http://www.bouwelhoeve.be
Loft aan het water
Herentalsesteenweg 81b – 2280
Grobbendonk
gsm. 0475 38 36 47
http://www.loftaanhetwater.be
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Nooz
Nachtegalendreef 40 – 2280
Grobbendonk
tel. 014 50 20 53
info@nooz.be

Herentals
Hotels
Hotel De Zalm
Grote Markt 21 – 2200 Herentals
tel. 014 28 60 00
hotel@dezalm.be
http://www.dezalm.be/
Hotel Karmel
Grote Markt 39 – 2200 Herentals
tel. 014 28 60 20
info@hotelkarmel.be
http://www.hotelkarmel.be/
Hotel De Swaen
Belgiëlaan 1 – 2200 Herentals
tel. 014 22 56 39
info@hoteldeswaen.be
http://www.hoteldeswaen.be/
Gastenkamers
B&B Het Wouwe
Servaas Daemsstraat 88 – 2200
Noorderwijk
tel. 014 23 68 37
info@hetwouwe.com
http://www.hetwouwe.com/
Berteneindsehoeve
Hoevedreef 6 – 2200 Morkhoven
tel. 014 26 10 86
gsm 0498 14 33 26

Vakantiewoning Leibeekhof
Itegemse Steenweg 164 – 2270
Herenthout
gsm 0496 74 74 25
giosluc@telenet.be
https://leibeekhofvakantiewoning-feestzaal.
business.site/

jcarrette@skynet.be
B&B Art.14
Leefdaalstraat 14 – 2200
Morkhoven
gsm 0496 07 56 36
http://www.art14.be/
info@art14.be
Campings
Domein De Schuur
Pastoorsbos 35 – 2200
Noorderwijk
tel. 014 26 16 52
info@deschuur.be
http://www.deschuur.be/
Andere
Sporthotel Sport Vlaanderen
Vorselaarsebaan 60 – 2200
Herentals
tel. 014 85 95 10
herentals@sport.vlaanderen
http://www.sportvlaanderen.be/

Herenthout
Andere
Kalverdutje
Heikant 86 A – 2270 Herenthout
gsm 0473 46 41 28
info@loeidollepret.be
https://www.loeidollepret.be/
logeren-op-de-boerderij
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Gastenkamers

Olen

B&B Droomzoet
Plein 7 – 2290 Vorselaar
tel. 014 72 82 50
gsm 0474 34 82 18
ils@droomzoet.be
http://www.droomzoet.be/

Gastenkamers

Campings

B&B Lindenhof
Greesstraat 6 – 2250 Olen
gsm 0472 88 59 29
info@lindenhof-olen.be
http://www.lindenhof-olen.be/

Camping De zeven Geitjes
Heiken 37 – 2290 Vorselaar
gsm 0495 16 01 15
info@dezevengeitjes.be
https://www.dezevengeitjes.be/

Guesthouse Doffen
Doffen 97-99 – 2250 Olen
gsm 0486 64 03 83
koen.laenen@skynet.be
http://www.doffen.be/

Andere

B&B Olen
Geelseweg 45 – 2250 Olen
tel. 014 22 51 78
gsm 0479 25 70 84
info@bnbolen.be
https://www.bbolen.be

Hopper Jeugdverblijf Den Brink
Bosbergen 1 – 2200 Herentals
tel. 014 21 15 33
brink@hopper.be
http://www.hopper.be/

Vorselaar

Vakantiewoning Slijperijtje
Niemandshoek 6 – 2290
Vorselaar
tel. 014 51 47 88
gsm 0477 91 48 39
vakantiewoning@slijperijtje.be
http://www.slijperijtje.be/
Jeugdverblijfcentrum De
Berkelhoeve
Berkelheide 9 – 2290 Vorselaar
https://zelfkook.cjt.be/nl/
detail/229192/de-berkelhoeve
Vakantiewoning Het Rovershol
(Camping De Zeven Geitjes)
Heiken 37 – 2290 Vorselaar
gsm 0495 16 01 15
info@dezevengeitjes.be
www.dezevengeitjes.be
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Verantwoordelijke uitgever:
Neteland
Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14-28 5O 5O
info@regioneteland.be
www.regioneteland.be/toerisme

