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Kempentrek 2020: De Averegten – Kruiskensberg – De Averegten 
(21,9 km) 
 

Te volgen wandelknooppunten: 

 

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 13 

Knooppunt 59 

Knooppunt 54: Boerderij 

Daar waar vroeger de kinderboerderij met bijhorende verkoop van lamsvlees staat, bevindt zich nu 

nog steeds hetzelfde gebouw. Ondertussen sloot Provincie Antwerpen een overeenkomst af met GO! 

Atheneum Heist-op-den-Berg voor het onderhoud en beheer van de dieren op de boerderij en de 

omliggende weilanden en boomgaard. Leerlingen leren er zo in praktijk alle kneepjes van het vak. Een 

win-win voor beide organisaties! 

Knooppunt 53 

Knooppunt 51 

Knooppunt 52: Itegem ‘Itegoem’ 

Misschien is Itegem wel de oudste van de zes Heistse deelgemeenten. In een oorkonde van 976 wordt 

Itegem al vermeld. Daarnaast zijn nog enkele belangrijke archeologische vondsten, waaronder een 

uitgeholde eiken boomstam die dienst heeft gedaan als waterput, die zouden dateren van omstreeks 

800. 

Gelegen aan de Grote Nete, bestond er in Itegem van oudsher een haventje en was het een belangrijke 

overzetplaats. 

Ook de parochie Itegem behoort tot de oudste van de Antwerpse Kempen. De torenspits van de kerk, 

die is toegewijd aan de H.-Guibertus, heeft een heel speciale vorm, nl. een sierlijk opengewerkte 

lantaarn, bekroond met een peervormig dak met bolrond toppunt.  

In tijden van corona heeft het legendarische radioprogramma Het Leugenpaleis van Bart Peeters en 

Hugo Matthysen zijn rentree gemaakt met een item in het programma Nieuwe Feiten op Radio 1. In 

de zogenaamde ‘Itegemse Coronakroniek’ werd het typetje rond Itegemnaar Cas Goossens nog eens 
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van stal gehaald. De humor van toen bleek ruim twintig jaar na de laatste radio-uitzending nog steeds 

te werken.  

Naar aanleiding van de eerste aflevering is een nieuwe kledinglijn met ‘Itegoemse Sloek’ uitgebracht 

door het lokale bedrijfje 2598. Een deel van de opbrengst van de verkochte kledingstukken gaat naar 

een goed doel. 

Afleveringen beluisteren kan via https://radio1.be/het-leugenpaleis-komt-eventjes-terug 

Knooppunt 47  

Knooppunt 46 

Knooppunt 48: 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.   

Knooppunt 42 

Knooppunt 67 

Knooppunt 61: ’t Schipke aan de Nete  

Op een van de mooiste en meest betoverende plaatsen aan de rivier de Nete – tussen Berlaar en 

Herenthout – ontdek je restaurant 't Schipke aan de Nete. Het restaurant laat zich kenmerken door 

een puurheid van smaken en ingrediënten en een warme, huiselijke sfeer. 

Bij ’t Schipke aan de Nete is iedereen van harte welkom om te proeven van verfijnde gerechten, 

geïnspireerd op de Franse en Belgische keuken. Hier kan je terecht voor een uitgebreid menu en 

sublieme suggesties die zeker het ontdekken waard zijn. 

Ook allerlei artiesten werden gecharmeerd door deze haast verlaten streek. Zo werd onder andere de 

film Pallieter van Roland Verhavert, naar de roman van Felix Timmermans, hier opgenomen. 

In de eerste helft van juli worden de Zeeuwse mosselen met een visserssloep aangevoerd over de Nete 

– een eeuwenoude traditie die de start van het culinaire festijn inluidt. 

Knooppunt 59: vlonderpad 

In 2017 werd in Nijlen en Herenthout het startschot voor het Sigmaproject Vallei van de Grote Nete 

gegeven, met de eerste inrichtingswerken rond Kruiskensberg en ’t Schipke. De bedoeling: de 

riviervallei niet alleen beter beschermen tegen hoge waterpeilen én natuurlijker maken, maar ook de 

rode loper uitrollen voor wandelaars en fietsers. 

Straffe trekpleister is het houten vlonderpad. Over een afstand van 160 meter loop je boven drassig 

grasland en maak je de oversteek van de groene Netedijk naar natuurgebied Kruiskensberg.  

Voor een verkorte route van 12,4 km wijk je hier even af van de voorgestelde knooppunten: 

knooppunt 42  knooppunt 45  knooppunt 44 

Vervolg de route vanaf knooppunt 44.  

https://radio1.be/het-leugenpaleis-komt-eventjes-terug
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De komende jaren zal deze omgeving verder opfleuren. Er werd bewust gekozen voor een open 

landschap en alle kansen worden gegeven aan bloemrijke hooilanden. Dat is de geliefkoosde biotoop 

van bijzondere vogels zoals de kwartelkoning en het porseleinhoen. 

Knooppunt 4 

Knooppunt 2: kapel Kruiskensberg 

Kruiskensberg is een bedevaartsoord dat volgens de legende ontstond toen circa 1260 een 

schaapsherder van koorts genas door de heilzame werking van het water uit de bron op de Lieve-

Vrouweheide te Bevel. Als aandenken plaatste hij een houten kruis op de berg waar de bron ontsprong. 

In 1691 werd de bron van de bedevaartsplaats omgevormd tot vijf waterputten. De kapel van 

Kruiskensberg gaat terug tot 1861 en het bijhorende ijzeren kruis -dat het oorspronkelijke houten 

vervangt- tot 1865. De zeven omliggende kapelletjes van de kruisweg zijn van 1895. 

Er doet over Kruiskensberg nog een ander verhaal de ronde. De kapel zou namelijk de plaats zijn waar 

je aan een lief kan geraken en jongeren kwamen er dan ook bidden om een partner te vinden. Verder 

vind je aan sommige vensters van de kapel een hele reeks veters en andere stukjes stof om 'de koorts 

af te binden'. 

Op het domein achter de kapel vind je een ven omringd door uitgestrekte heide en droge zandruggen.  

Knooppunt 60: ‘Hullebrug’ 

De Hellebrug is een betonnen liggerbrug over de Grote Nete in Itegem. De brug werd gebouwd in 1969 

op de baan tussen Berlaar en Herenthout. De Hellebrug bestaat uit één overspanning en heeft een 

lengte van 17 m. 

Voor deze site waren steeds 3 schrijfwijzen in gebruik: Hellebrug werd en wordt nog steeds gebruikt 

door de dienst Zeekanalen. Hillebrug is de oudste gangbare benaming en vindt zijn oorsprong in 'hilde', 

opslag van hooi op een zoldering, en 'brug', verbastering van 'broeck'; dus 'hooiopslagplaats in een 

wetland'. Hullebrug is reeds lang de gangbare benaming in de volksmond. 

In de 15de eeuw placht men Hullebrug ook wel 'Helleveer' of 'Hellebroeck' te noemen. Was de duivel 

er dan mee gemoeid ? 

In 1449 woonde er pachter Heyn de Moelder (molenaar van de reeds verdwenen molen). Deze man 

zat graag achter de vrouwtjes aan, kon zijn handen niet thuishouden en ging meermaals nog een stapje 

verder. Op een gure nacht reed hij, na alweer baldadige frivoliteiten, dronken naar huis. Ter hoogte 

van Hullebrug stond de duivel hem op te wachten en kieperde de bolleboos met paard en kar in de 

Nete. De dag daarop werd hij gevat door de 'drossaard' ofwel 'champêtre'. In het Correctieboek der 

stede Lier vinden we dat hij op 5 juli 1449 veroordeeld werd wegens begane 'onzeden' tot een 

bedevaart naar " 't Onzer Vrouwe te Nysele” (Frankrijk). 

Sedert 2006 is Hullebrug de benaming van een veelbezochte B&B, met 5 kamers en 12 slaapplaatsen. 

Bij B&B Hullebrug richten ze zich niet langer uitsluitend op menselijke gasten. De eigenaars lieten een 

negen meter hoog ooievaarsnest installeren en in de bloemenweide wordt vaak een imker gezien die 

druk bezig is met zijn bijenkasten.   

Wandelend langs de Netedijk richting knooppunt 77 kan je het ooievaarsnest aan je linkerzijde 

bekijken. 
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Bron: www.hullebrug.be 

Knooppunt 77: Gestel en het Hof van Rameyen 

Neem hier de prachtige, historische Rameyendreef (Koeiendreef). 

Gestel is een deelgemeente van Berlaar. Het is een erg schilderachtig dorpje dat slechts enkele 

tientallen huizen telt. Met een oppervlakte van 248 hectaren was het de op een na kleinste gemeente 

van de provincie. Enkel Zoerle-Parwijs was nog kleiner. Gestel werd op 1 januari 1965 bij Berlaar 

ingelijfd. Het dorpje heeft zich hier echter zeer fel tegen verzet en haalde zelfs het nationale nieuws. 

Aan je linkerzijde vind je de sprookjesachtige waterburcht ‘Hof van Rameyen’. Ook hier vind je een 

ooievaarsnest terug. 

Omdat de lokale archieven in vlammen zijn opgegaan tijdens de Boerenkrijg, is er weinig geweten over 

de oorsprong van deze waterburcht. De basis van het kasteel zou van de dertiende eeuw dateren, 

maar de exacte bouwdatum valt helaas niet te achterhalen. Eén van de zonen van Peter Paul Rubens 

heeft er nog gewoond. 

Het sprookjesachtige kasteel is op heden beschermd als monument. Het maakt sinds 1992 deel uit van 

het dorpsgezicht van Gestel. Het Hof van Rameyen is vastgesteld als bouwkundig erfgoed in 2009. 

Vandaag is het Hof van Rameyen privé-eigendom en niet meer toegankelijk voor het publiek. 

Knooppunt 76 : Onze-Lieve-Vrouw Troost der Bedrukten 

Aan het uiteinde van de dreef ligt de mooie kapel ‘Onze-Lieve-Vrouw Troost 

der Bedrukten’. Deze kapel is vastgesteld als bouwkundig erfgoed sinds 

2009. Tot 1855 was het een houten kapel in de vorm van een zuil, tot in 

1859 de huidige kapel werd opgericht door M.J. Van Den Bol en V.P. 

Legrelle. Dat merk je aan het opschrift op de vloer. Het witbeschilderde 

interieur kenmerkt zich door houten spitsbogen en een prachtig 

witmarmeren altaar waarin het wapenschild van de familie Legrelle 

afgebeeld staat. De kapel is omgeven door lindebomen. 

Knooppunt 69 

Knooppunt 68 

http://www.hullebrug.be/
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Knooppunt 66 

Knooppunt 44 

Knooppunt 43 

Hier kom je aan de achterzijde van het uitgestrekt bosrijk park van kasteeldomein 

"La Garenne". 

Het linker gedeelte met ingebouwde traptoren werd opgetrokken in 

neotraditionele stijl in 1895 en deed dienst als jachthuis van het nabijgelegen 

Kasteel Isschot. Het geheel werd gerenoveerd en uitgebreid in de periode 1983-

1984.  

Knooppunt 41 

Knooppunt 56  

Verscholen achter de begroeiing bevindt zich het kasteel van 

Isschot aan je linkerzijde. Volg het wandelpad even naar links 

als je een beter zicht op het kasteel wil. 

Het huidige kasteel werd in 1905 in neoclassicistische stijl 

gebouwd naar ontwerp van de Antwerpse architect Jos Evrard. 

Hiervoor werd het vroegere rococo-kasteel gesloopt. Het 

kasteelpark met lommerrijke dreven huisvest ook een 

vogelreservaat, dat aansluit bij Provinciaal Groendomein De 

Averegten. 

Knooppunt 57 Boshuis: café met keuken 

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. 

 

Knooppunt 13 

Proficiat en bedankt voor jullie deelname! 

Bronvermelding: 

www.provincieantwerpen.be  

www.heist-op-den-berg.be 

www.berlaar.be 

https://sigmaplan.be/nl/ 

www.hullebrug.be 

www.inventaris.onroerenderfgoed.be  

www.kempenslandschap.be 
  

Door een omweg van 1,5 km te maken, kom je bij brasserie Spinnewiel. In de authentieke hoeve kan je 

terecht voor een hapje en een drankje. Volg knooppunt 65 – knooppunt 62 – knooppunt 44 

http://www.provincieantwerpen.be/
http://www.heist-op-den-berg.be/
http://www.berlaar.be/
https://sigmaplan.be/nl/
http://www.hullebrug.be/
http://www.inventaris.onroerenderfgoed.be/
http://www.kempenslandschap.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 21,9 km en deden er ……u over. 

O Wij wandelden de korte lus van 12,2 km 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 – Hertberg – De 

Averegten en De Averegten - Kesselse Heide - De Averegten! Je kan ze ook downloaden op onze 

website www.provincieantwerpen.be > Averegten 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

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

