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1. Kempentrek De Averegten – Hertberg – De Averegten (47,2 km) 
 

 

 

Start: De Averegten ‘Het Wandelbos’ 

De Averegten is één van de vier Provinciale Groendomeinen Regio Kempen. ‘Aver’ betekent varken of 

everzwijn. ‘Egten’ betekent een omheind stuk bos. Mogelijk stond in dit stuk bos vroeger een 

omheining met varkens in. Andere Provinciale Groendomeinen van de Kempen zijn Hertberg (Herselt), 

Hoge Mouw (Kasterlee) en Prinsenpark (Retie).  

Knooppunt 14: Ten Kerselaere  

Ten Kerselaere is een woon- en zorgcentrum. Sommige bewoners gaan in de herfst en lente op stap in De Averegten 

met leerlingen van de derde graad lager onderwijs.  

Knooppunt 15: Hallaar ‘Halder’  

Knooppunt 16 

Knooppunt 71: Heist-op-den-Berg ‘Hèst’ 

De berg van Heist is een 48 meter hoge getuigenheuvel die gevormd werd als zandbank langs de kust van de 

Distiaanzee (70 tot 3 miljoen jaar geleden). De Heistse berg is het tweede hoogste punt van Provincie Antwerpen. Het 

hoogste punt is Beerzelberg met 51,60 meter.  

Alternatieve groenere route: Sla de steile weg in tegenover de Chiro. Je wandelt verder door het Bergbos. Vanuit de 

water- en uitkijktoren kan men bij helder weer de bollen van het Atomium zien glimmen. Het is misschien nog wat 

vroeg voor een pauze, maar later op de dag kan je hier heerlijk vertoeven in Bar Bistro Maginique. Via een Mariagrotje 

kom je weer uit in de Kerkhofstraat.  
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Knooppunt 12: Wijngaard Berghoven  

Na het oversteken van de Herentalsesteenweg kom je in de Hollestraat. Achter een verwilderde kriekenboomgaard 

(rechts) ligt wijngaard Berghoven. Op de zuidflanken van de Heistse berg groeien verschillende druivenrassen voor de 

productie van rode en witte wijn. 

Knooppunt 72: Zonderschot ‘Sonneschot’ 

Zonderschot is een parochie van Heist-op-den-Berg. Tijdens het Ancien Regime mocht vee op deze afgezonderde 

(zonder), omheinde gronden (schot) grazen zonder (zonder) belasting (schot) te moeten betalen aan de heer van Heist.  

Onderweg naar knooppunt 8 passeer je kinderboerderij De Bollekeshoef waar je ook heerlijk kan tafelen of iets fris 

drinken. Nog geen nood aan pauze? Op het einde van de dag passeer je hier gewoon opnieuw!  

Knooppunt 8: Bergebeek 

Je wandelt dadelijk over de Bergebeek. Dit riviertje slingert doorheen Heist-Goor en Zonderschot om daarna in de 

Grote Nete uit te monden.   

Knooppunt 7: Booischot ‘Busschot’  

Alternatieve groenere route (sla KP 6 en 35 over): Ga aan het eind van het voetbalveld naar rechts en volg het 

Molenbeekpad. Als je de Netedijk weer bereikt sla dan rechtsaf. 
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Knooppunt 6 

Knooppunt 35 

Knooppunt 5: Vallei van de Grote Nete ‘De Neet’  

Na een grote overstromingsramp in 1976 werd de Grote Nete rechtgetrokken en de oevers bedijkt. Veel van de 

natuurlijke fauna en flora, verbonden aan de natte weilanden, ging zo verloren. In het kader van het vernieuwde 

Sigmaplan voert men werken uit in de vallei om de verbinding tussen land en rivier te herstellen en de veiligheid te 

verhogen.   

Aan knooppunt 5 kan je een prachtige oude plataan zien. Deze diende om de eigendom van het kasteel ‘Hof ter Laken’ 

(zier verder) te markeren.  

Ga ook eens op zoek naar deze lachende beuk.  
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Knooppunt 56: Hof Ter Laken  

Hof ter Laken werk opgericht in de 12de eeuw als militaire waterburcht. Tijdens de 19de eeuw werd het kasteel 

verbouwd tot zijn huidige neo-Vlaamse Renaissancestijl. Het domein dankt zijn naam aan de vele waterlopen (laken) 

die door het gebied stromen. Indien je het park graag bewondert kan je een kleine omweg maken (1 km extra) via 

knooppunten 27 en 31, om de Kempentrek te vervolgen vanaf knooppunt 30.  

Knooppunt 30 

Knooppunt 58: Brugwachtershuis 

Aan de Ijzerenweg tref je een voormalig Brugwachtershuisje. Dit huisje werd gebouwd in de tweede helft van de 19 

de eeuw, toen de Grote Nete nog bevaren werd tot in Westerlo. 

Knooppunt 59 

Knooppunt 85: Hulshout ‘Hilset’  

Na het oversteken van de Nete kom je op grondgebied van Hulshout. Aan de linkerkant strekken de Herebossen zich 

uit. Via knooppunten 86 en 87 kan je een extra ommetje maken (500 m extra) en weer aansluiten op de Kempentrek 

vanaf knooppunt 88.  

Knooppunt 88  

Voor de korte lus ga richting KP 54 en 95. Volg de route vanaf p.9 

Knooppunt 89 

Knooppunt 51 

Knooppunt 52: KMO - zone ‘La Corbeille’ (Westmeerbeek ‘Mejorrebeik’) 

Indien je rechts de Netedijk zou verlaten kom je terecht op de site van La Corbeille. Op het terrein van de voormalige 

conservenfabriek La Corbeille - Bonduelle in Westmeerbeek (Hulshout) vind je een gloednieuw, veelbelovend 

bedrijventerrein met KMO- en aansluitende handelszone. In juli opent er een nieuwe Albert Heijn en Kruidvat. Een 

koffiepauze op het gezellige terras van Van Goeden Huize kan je nu al nemen! 

Knooppunt 280: 

Even voorbij dit knooppunt kan u aan de overkant een nestkast zien hangen. Het is een nestkast van het type 

‘Torenvalk’. Ze hangt meestal op een hoge plaats en biedt de vogel vanop het nest een ruime blik op de omgeving. 

Naast de torenvalk kunnen ook andere vogels o.a. gaaien van dit soort kast gebruik maken.   
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Knooppunt 204:  

Verscholen achter knooppunt 204 ligt Kasteelpark Hof ter Borght. 

Het kasteeldomein van Hof ter Borght ontstond in de late 18de eeuw. Het kasteel is gebouwd als classicistisch landhuis 

met een prachtige orangerie, druivenserre, koetshuis en volière. Het kasteel en het park van Hof ter Borght zijn 

eigendom van de Luxemburgse firma Immobilière Beaumont, die er in de toekomst een hotel wil starten. Kempens 

Landschap nam samen met de gemeente Hulshout in maart 2016 het kasteelpark in erfpacht voor een termijn van 54 

jaar. 

 

Her en der kom je wel eens bomen tegen met daarop een tonderzwam. 

Tonderzwammen komen voor op dood hout. Tonderzwammen kunnen enkel 

een boom aantasten als deze al verzwakt is. De tonderzwammen zorgen voor 

de afbraak van het hout en omzetting tot nieuwe mineralen en grondstoffen 

voor de bodem. 

 

 

 

 

 

Knooppunt 357 

Knooppunt 391: 

Hier kan je eventueel een pauze inlassen in Bar Jardin of de Netehoeve. 

Knooppunt 189: 

Verlaat hier de Netedijk naar rechts. Wandel tot aan de grote baan. Het 

knooppuntenbordje staat hier een beetje verstopt tussen de Heras-hekken. Ga 

daar naar links en steek een beetje verder de baan over naar het 

Rodebeemdpad. 

Knooppunt 105 

Knooppunt 108: Hertberg 

Hertberg is het grootste provinciale groendomein van de Kempen. Het gebied was vroeger eigendom van Prins de 

Merode en maakt nu nog deel uit van Plattelandsproject de Merode. De vele dennen zijn bepalend voor het uitzicht. 

Deze werden aangeplant in functie van de mijnbouw. In open stukken zijn de vennen (vijvertjes) en heide een lust voor 

het oog.   

Knooppunt 29 

Knooppunt 31 

Knooppunt 26: taverne/herberg Mie Maan 

Wil je eens niet wandelen, maar met de (klein)kinderen komen ravotten? Kom dan zeker eens terug naar Provinciaal 

Groendomein Hertberg! Je kan er klimmen en klauteren op het Stoerparcours of de natuur ontdekken in de 

speelzones. Deze zomer kan je er ook de moord op kikker oplossen via een fotozoektocht. Uitblazen kan je in herberg 

Mie Maan! Alle boeren uit de omgeving brachten destijds hun boter en eieren naar de herberg en het winkeltje van 

Marie van de "Halve Maan" dat al snel de bijnaam "Mie Maan" kreeg. 
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Wat verder op de Diestsebaan vind je bierkroeg Den Hulst. Zeker de moeite waard voor een bezoekje en een frisse 

pint! 

Knooppunt 32 

Knooppunt 133: hier verlaat je Provinciaal Groendomein Hertberg. Tot ziens? 

Kom je op dit kruispunt dan is de kans groot dat het KP-

bordje in de haag verstopt zit. Ga hier naar rechts om 

KP 122 te bereiken.  

 

 

 

 

 

 

Knooppunt 122: Hou je van wilde bramen? Let op voor de vossenlintworm! 

Voor je ze plukt, let je best even op want de braambessen kunnen besmet zijn met 

de eitjes van de vossenlintworm. Besmette vossen verspreiden de gevaarlijke 

parasiet via hun ontlasting en hun pluimstaart. Best is dus om de hoger hangende 

bramen te plukken en grondig te spoelen met water. 

 

Knooppunt 123 

 

 

 

Knooppunt 83: Het Rot 

Je wandelt hier voorbij twee (ietwat grotere) 

Kempische hoeven. Het Rot is een van de oudste 

hoeven van Herselt geweest. Rond het gebouw ziet 

men nog vaag de omtrek van een walgracht. De hoeve 

heeft een bewogen geschiedenis. Omstreeks 1800 was 

de zoon van boer Van de Weyer die de hoeve uitbaatte 

bevriend geraakt met “landsheren”. Dit waren een 

soort zigeuners die erg op hun eer stonden en tegen 

vergoeding veiligheid schonken (maffiapraktijken). 

Tijdens een ruzie had de zoon van de boer hulp 

geweigerd van zo een “landsheer”. Deze landsheer zei 

dat hij van het afwijzen van zijn bescherming spijt zou krijgen. Tot tweemaal toe brandde de hoeve af, waarna er een 

brief werd opgehangen “dat de schuld nu voldaan was”. 

Knooppunt 289 

Knooppunt 56 
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Knooppunt 40: centrum Herselt ‘Hessel’ 

De eerste Sint-Servaaskerk was een vrije 

kerk, romaans, gebouwd omstreeks het 

jaar 1000. Op Sacramentsdag 1595 

brandde de kerk bijna volledig uit. Tevens 

werd ze nog ernstig beschadigd in de 

dorpsbrand van 1806. Zoals meer bekende 

kerken bij onze zuidelijke Hageland-buren 

zie je ook hier het toepassen van speklagen 

in ijzerzandsteen. De torenbasis tot aan de 

galmgaten dateert uit de 16de eeuw. De 

toren diende destijds ook voor het 

bewaren van archieven. Merk op dat deze 

kerk twee identieke hoofdingangen heeft. 

De ramen zijn van glaskunstenaar Edward Steyaert, het altaar van Ghobert. Het koor is gotisch, de rest eerder 

neogotiek. Het reeds geklasseerde koor werd steen per steen genummerd en heropgebouwd nadat het schip van de 

kerk aan de andere zijde van de toren vergroot werd herbouwd. Daarom kreeg deze interessante kerk twee 

hoofdingangen.  

Knooppunt 276 

Knooppunt 186 

Knooppunt 42 

Knooppunt 275 

Knooppunt 202: natuurgebied Het Goor-Asbroek 

Dit moerasgebied heeft een uitzonderlijk rijke en gevarieerde vegetatie. Het westelijk deel bestaat vooral uit 

graslanden. In Het Goor vinden we kalkrijkere moerassen en natte heide, in het noorden droge heide, in het oosten 

broekbossen. De rijkdom aan planten en dieren in Het Asbroek is uniek. Dit komt onder meer doordat het 

opborrelende water in dit gebied kalkrijk is. Kalk, in combinatie met eerder zure zandgrond, geeft bijzondere 

leefomstandigheden, waar enkel aangepaste, vaak zeldzame planten en dieren kunnen overleven zoals 

klokjesgentiaan, galigaan en zonnedauw. 

Knooppunt 66 

Knooppunt 68 

Knooppunt 290 

Knooppunt 334: Westmeerbeek ‘Mejorrebeik’ 

Een hongertje? Laat je verleiden door lekkers uit bakkerij Destabelle, bakkerij tea-room Vanalles & Nogwat of 

broodjeszaak Het Dilemma. Een ijsje kan je eten in ‘t Hemels Paradijs. 

Knooppunt 381 

Knooppunt 332: oude spoorweg 

Dit fietspad is een oude treinroute Aarschot-Herentals. De eerste trein van Aarschot naar Herentals reed op 15 maart 

1863. Deze treinroute was ontworpen om een alternatieve verbinding Brussel-Amsterdam te creëren over Leuven, 

Aarschot, Herentals en Tilburg. Deze verbinding was korter dan over Antwerpen maar laat Antwerpen en Rotterdam 

links liggen en is daarom nooit rendabel geworden. De F106 werd dertig jaar geleden aangelegd door de provincie 

Antwerpen. Deze fietsostrade is volledig befietsbaar van de Herenthoutseweg in Herentals tot Aarschot. Je rijdt via de 

F106 langs Herentals, Westerlo, Hulshout, Herselt en Aarschot. Het fietspad is opgenomen in het Hagelandse en 
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Antwerpse knooppuntennetwerk en sluit aan op het Noord-Brabantse netwerk tot Tilburg.  

Onderweg kan je even halt houden in Café au Lait of Den 104 voor een natje en een droogje. 

Knooppunt 92 

Knooppunt 93 

Knooppunt 95 

Knooppunt 96 

Knooppunt 4: Booischot ‘Busschot’ 

Een hongertje? Misschien heb je geluk en is het frituur achter de kerk geopend. Of een beetje verder de pizzeria. Je 

dorst kan je lessen in café Brouwershuis. 

Knooppunt 57 

Knooppunt 6:  

Vanaf hier wandel je opnieuw de eerste 7km van deze route. Wens je toch een andere omgeving te zien en een ander 

stukje Zonderschot te bewonderen, volg dan deze knooppunten: 6 – 7 – 8 – 9 – 73 – 10 – 11 – 70 – 71 – 16 – 15 – 14 – 

13 (8,2 km) Het gaat bergop! Maar daarna terug in dalende tred naar het beginpunt in De Averegten. 

Knooppunt 7 

Knooppunt 8:  

Onderweg naar knooppunt 72 passeer je kinderboerderij De Bollekeshoef waar je ook heerlijk kan tafelen of iets fris 

drinken. 

Knooppunt 72 

Knooppunt 12 

Knooppunt 71: kaffee Den Afgrond In De Swaenekelder 

In 2012 ging het café langs de Herentalsesteenweg in vlammen op. Op het einde van datzelfde jaar opende cafébaas 

Walter de Swaenekelder aan het Kerkplein. Een tijdelijke oplossing, want het is altijd zijn bedoeling geweest om Den 

Afgrond opnieuw te openen. Hij was blij dat de gemeente hem de kans heeft gegeven om een nieuw café te openen, 

maar Den Afgrond blijft natuurlijk wel zijn geesteskind. 

Knooppunt 16 

Knooppunt 15 

Knooppunt 14 

Knooppunt 13: café met keuken Boshuis 

Wandel nog even verder voorbij KP 57 en sluit je wandeling af in een rustieke brasserie in 

een authentiek kader te midden van het Provinciaal Groendomein De Averegten. Op de 

kaart vind je moderne gerechten en hartige desserten. Het Boshuis is bekend voor het 

uitgebreid bierenassortiment en de ruime keuze aan vleesspecialiteiten. 

 

Proficiat en bedankt voor jullie deelname! 

  



9 
 

2. Kempentrek De Averegten – Westmeerbeek – De Averegten (23,9 km) 
 

 

Volg het eerste deel van de lange lus tot aan KP 88. Ga daar richting KP 54 en KP 95. 

 

Knooppunt 96 

Knooppunt 4: Booischot ‘Busschot’ 

Een hongertje? Misschien heb je geluk en is het frituur achter de kerk geopend. Of een beetje verder de pizzeria. Je 

dorst kan je lessen in café Brouwershuis. 

Knooppunt 57 

Knooppunt 6 

Knooppunt 7 

Knooppunt 8 

Knooppunt 9 

Knooppunt 73 

Knooppunt 10 

Knooppunt 11: Hof van Riemen 

Onderweg naar KP 70 kom je het Hof van Riemen tegen, het oudste nog bestaande burgerlijk gebouw in Heist op 

den Berg. Het gebouw en het gelijknamige domein hebben een geschiedenis die teruggaat tot in de Middeleeuwen 

en was sinds 1450 een 'hof van plaisantie' (een verblijf om te verpozen). Professioneel of privé, in d.riem kan zowat 

alles wat je maar wenst, van lunch en diner in Marché tot feesten en vergaderen. 

Knooppunt 70: den Berg 

Het herkenningspunt bij uitstek van de gemeente is de Heistse berg. Deze 48 meter hoge getuigenheuvel vormt met 

een stijgingspercentage van maximaal 14% een ware uitdaging voor menig fietsliefhebber (en Heistenaars die in het 

gemeentehuis moeten zijn). Het ontdekken waard dus! 

En daarna terug bergaf om te verpozen in een van de gezellige cafeetjes aan de voet van de berg. 



10 
 

Knooppunt 15 

Knooppunt 14 

Knooppunt 13: café met keuken Boshuis 

Wandel nog even verder voorbij KP 57 en sluit je wandeling af in een rustieke brasserie 

in een authentiek kader te midden van het Provinciaal Groendomein De Averegten. Op 

de kaart vind je moderne gerechten en hartige desserten. Het Boshuis is bekend voor 

het uitgebreid bierenassortiment en de ruime keuze aan vleesspecialiteiten. 

 

Proficiat en bedankt voor jullie deelname! 

Bronvermelding: 

www.provincieantwerpen.be  

www.kempenslandschap.be 

www.sigmaplan.be 

www.inventaris.onroerenderfgoed.be  

www.heist-op-den-berg.be 

www.zonderschot.be 

https://www.kempenslandschap.be/nl/over-kempens-landschap/domeinen/landgoederen/kasteelpark-hof-ter-

borght 

www.miemaan.be 

https://www.herselt.be/vrije-tijd/toerisme 

https://fietssnelwegen.be/f106 

https://www.hln.be/in-de-buurt/heist-op-den-berg/den-afgrond-verrijst-uit-de-as~a1b22628/ 

https://hofvanriemen.be/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.provincieantwerpen.be/
http://www.kempenslandschap.be/
http://www.sigmaplan.be/
http://www.inventaris.onroerenderfgoed.be/
http://www.heist-op-den-berg.be/
http://www.zonderschot.be/
https://www.kempenslandschap.be/nl/over-kempens-landschap/domeinen/landgoederen/kasteelpark-hof-ter-borght
https://www.kempenslandschap.be/nl/over-kempens-landschap/domeinen/landgoederen/kasteelpark-hof-ter-borght
http://www.miemaan.be/
https://www.herselt.be/vrije-tijd/toerisme
https://fietssnelwegen.be/f106
https://www.hln.be/in-de-buurt/heist-op-den-berg/den-afgrond-verrijst-uit-de-as~a1b22628/
https://hofvanriemen.be/
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Wil je ons graag iets vertellen? Laat het ons weten en schrijf het hieronder. 

Je mag dit blaadje in onze brievenbus deponeren vooraan aan de straatkant. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

O Wij wandelden de lange lus van 47,2 km en deden er ……u over. 

O Wij wandelden de korte lus van 23,9 km en deden er ……u over. 

O Wij wandelden een (zelf gekozen) verkort traject en deden er ……u over. 

 

Datum: …………………………………………….. 
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Vermoed je dat een bordje werd verplaatst of weggenomen? Meld het ons op 

averegten@provincieantwerpen.be  

 

Heb je genoten van de tocht? Je mag ons op ditzelfde mailadres steeds iets laten weten OF je kan ook een 

leuke foto posten op onze Facebookpagina: 

 

 

 

 

 

Je krijgt er maar niet genoeg van? Probeer ook eens onze wandeling De Averegten – Kesselse Heide – De 

Averegten! Je kan hem ook downloaden op onze website www.provincieantwerpen.be > Averegten 

 

 

 

 

 

mailto:averegten@provincieantwerpen.be
http://www.provincieantwerpen.be/

