
Kerk Sint-Lambertus
Lambertusplaats 2, 2590 Gestel

De Sint-Lambertuskerk van Gestel is 
sinds 1936 een beschermd monument. 
Het sprookjesachtige Gestel werd in 1965 
een deelgemeente van Berlaar. Rondom 
de kerk is een bewaard kerkhof. Hier lig-
gen tal van lokale notabelen begraven. Je 
kan er opvallende 19de-eeuwse grafmo-
numenten terugvinden, zoals de neogo-
tische grafkapel van de familie Bieber-
stein Le Grelle, en een calvarie uit 1877.

Deze pittoreske kerk is dé ideale roman-
tische setting voor huwelijksvieringen.

Gestel

Lourdesgrot WZC
Sint- Augustinus

Legrellestraat 39, 2590 Berlaar
De Lourdesgrot in de tuin van het woon-
zorgcentrum Sint-Augustinus werd in 
1912 opgericht en in 1915 vervolledigd 
met een kleine kerk bovenaan. Dat kerkje 
werd enkele jaren geleden weer afgebro-
ken, waardoor tot op heden enkel de grot 
overblijft. De grot is rustig gelegen 
maar trekt dagelijks nog bezoekers. 
Dat zijn voornamelijk bewoners 
van het woonzorgcentrum, 
maar ook Berlaarse inwoners 
brengen regelmatig een be-
zoekje aan de grot.

De bezoekers komen hier 
om te bidden of om te
genieten van de rust.

Berlaar

Priorij Onze-Lieve-Vrouw
Ten-Troon

Troon 30, 2280 Grobbendonk
Deze voormalige abdij, gesticht in 1414 
door ridder Arnold van Crayenhem en 
vrouwe Johanna van Steyvoort, ligt als 
een enclave midden in de militaire ba-
sis. Het klooster behoorde tot de Win-
desheimerorde. Na talrijke plunderin-
gen waren het uiteindelijk de Geuzen 
die de priorijkerk in 1579 verwoestten. 
Na de heropbouw werd ze tijdens de 
Franse Revolutie verbeurd verklaard 
en openbaar verkocht. In 1896 brandde 
het gebouw af en herleid tot de ruïne 
die we vandaag kennen. De route wijkt 
hier af, de priorij kan je vinden tussen 
knooppunt 8 en 19.

De omgeving van de priorij
is beschermd als dorpsgezicht.

Grobbendonk

Onze-Lieve-Vrouw
-Hemelvaartkerk

Dorp 58, 2288 Bouwel
Hoewel een akte van 994 of 997 al mel-
ding maakt van Bouwel, komt een kerk 
pas ter sprake in 1294. Van dit – vermoe-
delijk - houten gebouw bleef niets be-
waard. Rond 1400 verschijnt een eenvou-
dige kapel in gotische stijl, waarvan het 
huidige koor en zuidelijke dwarsbeuk een 
overblijfsel zijn. Later onderging de kerk 
nog enkele verbouwingen en uitbreidin-
gen. In 1862 voltooide men de kerktoren 
zoals we die nu kennen. De zijbeuken en 
koorverlengingen dateren van 1927-1929. 
De kerk bezit een aantal waardevolle ob-
jecten, waaronder een merkwaardig en 
kleurrijk brandglasraam uit de gotiek.

De omgeving van de kerk is sinds
1967 als landschap beschermd. 

Bouwel

Bouwel

Lourdesgrot Bouwel
Molendreef, 2288 Bouwel

Deze grot van imitatierotsstenen is opge-
richt ter vervanging van een kleinere grot 
in de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk. 

Die kleinere grot moest plaats maken 
voor schilderwerken. De Lourdesgrot 

werd ingewijd op 24 april 1960.
De grot is gesigneerd door 

Eggers Frans/Rotsenma-
ker/Westmeerbeek".

Nijlen

Kapel Kruiskensberg
Kruiskensbaan, 2560 Nijlen

Volgens een legende genas hier in de 
13de eeuw een herder van hoge koorts 
nadat hij van een bron dronk. Een kapel 
en een kruisweg gedenken dit mirakel. 
Rondom de kapel staan 7 kruiswegkapel-
letjes van 1895 met telkens afbeeldingen 
van twee staties. De Kruiskensberg werd 
jaarlijks onder de voet gelopen tijdens de 
bedevaart van Goede Vrijdag en de jaar-
markt. Aan de voet van de berg vind je de 
restanten van 5 waterputten uit 1691, als 
symbool van de wonden van de gekrui-
sigde Christus. Achter de kapel vind je 
een ven omringd door uitgestrekte heide 
en droge zandruggen. Tussen knooppunt 
41 en 34 vind je de kapel en de kruisweg.

Aan de vensters van de kapel binden
bedevaarders een lapje stof, in de hoop 

een 'vrijer' te vinden.

Sint - Gummaruskapel
Vonckstraat 37, 2270 Herenthout

De Sint-Gummaruskapel was waar-
schijnlijk de oorspronkelijke parochie-
kerk van Herenthout. Het eerste spoor 
treffen we aan in 1427, maar de kapel 
moet zeker veel ouder zijn. In 1803 werd 
de kapel ontwijd en omgebouwd tot op-
slagplaats en later tot gemeenteschool, 
‘de Torekenschool’. De kapel wordt nu  
gebruikt voor culturele activiteiten.

Herenthout

Domein van Herlaer
Herlaer 15-16, 2270 Herenthout

Dit waterslot is privébezit en niet toe-
gankelijk voor het publiek. Het kasteel 
van Herlaer, vroeger ‘Ten Hove’ ge-
naamd, werd gebouwd na de slag van 
Woeringen (1288). Mogelijk vinden de 
grondvesten hun oorsprong al in de 
10de eeuw. De bosrijke omgeving met 
grote vijvers is een paradijs voor de 
wandelaar. De nabijgelegen watermo-
len op de Wimp zou dateren uit 1462, 
hoewel het jaartal 1477 op de gevel 
prijkt. Het sluiswerk alsook de mole-
naarswoning uit de 19de eeuw zijn het 
bekijken waard. Het kasteeldomein van 
Herlaar en de watermolen zijn sinds 
1986 beschermd als dorpsgezicht en 
monument.

De molen is sinds 1846 ongebruikt. 

Herenthout

Heemerf Kaasstrooimolen
    en Pandoerenhoeve
Bruggeneindse Heibaan, 
2220 Heist-op-den-Berg

In de schaduw van deze prachtige au-
thentieke kaasstrooimolen vind je de 
Pandoerenhoeve, een 17de-eeuwse le-
men langgevelhoeve en een bakhuis in 
19de eeuwse stijl. Het heemerf is elke 
zondag open van 14u-20u. Ga zeker eens 
langs tijdens de meiboomfeesten (laat-
ste zondag van mei) en de molenfeesten 
(laatste zondag van augustus). Dan gaat 
het er extra feestelijk aan toe! 

De Kaasstrooimolen is de enige
houten nog werkende standaardmolen

in het arrondissement Mechelen.

Hof ter Laken
Hofdreef 2, 2221 Heist-op-den-Berg
De geschiedenis van dit uitgestrekte kas-
teeldomein gaat terug tot de 12de eeuw. 
In het park van 30 hectare pronken een 
kasteel in neo-Vlaamse renaissance-stijl, 
een remise en een boswachterswoning. 
Daarnaast ligt er in het domein ook nog 
een oude, deels ommuurde boomgaard 
en staat er verscholen tussen de bomen 
een kleine boskapel, die vroeger dienst 
deed als ijskelder.

Het Hof ter Laken ligt prachtig gelegen 
langs de meanderende Nete.

Heist-op-den-Berg Hulshout

Pastorie van Houtvenne
Langestraat 6,

2235 Houtvenne
De pastorie van de Sint-Adriaanparochie 
in Houtvenne is een beschermd monu-
ment. De abdij van Tongerlo liet deze 
pastorie in 1776 optrekken volgens het 
bouwplan van een traditionele norbertij-
nerpastorie. Wat verder, in het begin van 
de Langestraat, staat een wit hoekhuis 
dat vroeger een dorpsbrouwerij was.

Voor de pastorie wijk je even af
naar knooppunt 59.

Sint-Annakapel
Grote Baan 297,
2235 Hulshout

“Naar Sint-Anneke gaat men om een 
manneke.” Deze eeuwenoude kapel 
doorstond beide wereldoorlogen en is 
toegewijd aan Sint-Anna.
De heilige Anna was een echte groot-
moederfiguur voor de parochie. Ze was 
patrones van heel wat ambachtslui, 
gaande van naaisters tot schippers, en 
beschermde tegen pest, oorlog en ziek-
tes. Vroeger stonden er rond de kapel 
ook lindebomen, die over genezende 
krachten zouden beschikken.

De Sint-Annakapel ligt tussen
knooppunt 85 en 99.

Hulshout
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Kapel
Kruiskensberg

No. 130011/5
VU: Stefan Verraedt, Zavelstraat 60/102, 2200 Herentals
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fietsroute 1
42
km

Deze kaart bevat 3 fietsroutes
doorheen 11 gemeentes:

Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-
Berg, Herentals, Herenthout, Huls-
hout, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vor-
selaar. Onderweg kom je bijzondere 
erfgoedlocaties tegen. In deze bro-
chure lees je het verhaal achter elke 
plek, vergezeld van foto’s uit de oude 
doos. Zo fiets je door de Kempen van 
gisteren en vandaag!
• Bijgevoegd vind je 3 handige 

knooppuntkaartjes van elke route.
• Op www.kempenserfgoed.be vind 

je een unieke erfgoedcollectie met 
meer dan 40.000 foto’s!

• Surf voor de online versie naar 
kempenskarakter.be/fietsbrochure/ 
of knooppunter.com

Depotnummer: D/2020/12.027/2
Foto's: Collectiehouders Erfgoedbank Kem-
pens Karakter en diensten toerisme
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3 fietsroutes doorheen
11 Kempense gemeentes

Trappen door
gisteren en

vandaag!

Heist-op-den-Berg

Startadres: Station Berlaar - 2590 Berlaar
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No. 000000/50

Putte

Begraafplaats in Beerzel
Beerzelberg, 2580 Beerzel

De gemeentelijke begraafplaats, aange-
legd in 1911, is gelegen nabij het ‘tum-
meke’ (Jan de Cordesstraat). Dit is een 
opvallende heuvel in de onmiddellijke 
nabijheid van Beerzelberg, het hoogste 
punt van de provincie Antwerpen. Vol-
gens de volkslegende is het tummeke 
mogelijk een Romeinse tumulus of graf-
heuvel. Onderzoek kon dit gerucht niet 
bevestigen. Boven op de heuvel staat 
een gietijzeren kruisbeeld uit einde 19de 
eeuw. Op het kerkhof vind je het graf van 
Dokter Jozef Weyns (1913-1972), de eerste 
conservator en bezieler van het open-
luchtmuseum Bokrijk. Je herkent het graf 
aan het zelf ontworpen en gesculpteerde 
houten grafteken.

Je bevindt je hier op het hoogste punt
van de Provincie Antwerpen.

Sint - Remigiuskerk in Beerzel
Beerzelplein, 2580 Beerzel

Van deze oorspronkelijk laatgotische 
kerk bleef alleen de bakstenen toren 
bewaard, gekenmerkt door een sobere 
vorm en spaarzaam gebruik van witte 
steen. Het gebouw is een mooi voor-
beeld van 15de-eeuwse Brabantse gotiek 
in de Kempen. De oudste steen dateert 
uit 1690 en behoort toe aan een heer 
van de familie de Cordes, de voormalige 
bewoners van het Pelgrimshof én geld-
schieters van de kerk. Het interieur bevat 
onder meer 18de-eeuws houtsnijwerk en 
een fraaie doopvont in arduin uit 1614. 
Van 1940 tot 1943 werd de kerk hersteld 
en vergroot. Sinds 2001 is de kerk be-
schermd als monument.

Onlangs werden er ook enkele graven 
ontdekt in de kelder van de kerk …

Putte Vorselaar

Het beeld van George Minne
Kerkhof Vorselaar, Cardijnlaan

De bronzen Christusfiguur heeft een 
hoogte van 2,80 m en staat op een beton-
nen kruis. Het was het laatste werk van 
kunstenaar George Minne (1866-1941), 
één van de voornaamste symbolistische 
jugendstil beeldhouwers van Europa. Er 
bestaan drie exemplaren van het beeld. 
Eén staat in de tuin van de basiliek van 
Koekelberg, ter nagedachtenis van de 
slachtoffers van de oorlog 1940-1945. Het 
tweede exemplaar schonk kardinaal Van 
Roey in 1947 aan zijn geboortedorp Vor-
selaar ter gelegenheid van zijn 50-jarig 
priesterjubileum en kreeg een plek op 
het kerkhof. Het laatste beeld vind je in 
Maldegem.

De imposante figuur geeft vorm
aan het lijden van Christus.

Vorselaar

De Schranshoeve
Nieuwstraat 49, 2290 Vorselaar

Al enkele eeuwen ligt aan de Nieuwstraat 
‘de Schrans’, een hoeve met wal of gracht 
rond, die in tijden van onrust dienst deed 
als schuilplaats. In dit hoevecomplex 
bracht kardinaal Van Roey zijn jeugd door. 
In 1999 werd de langgevelhoeve beschermd 
als monument en in erfpacht gegeven aan 
de gemeente Vorselaar, die het gebouw 
liet restaureren. De mooie boerentuin met 
bakhuis is vrij toegankelijk voor bezoekers.

Beeld van de Krawaten
Sint-Pieterskerk, 2275 Lille

In de 17de eeuw vond er in deze moe-
rassige omgeving een drama plaats. Het 
voorval bezorgde de Lillenaren de bij-
naam (of scheldnaam) van de Krawaten. 
De legende vertelt ons dat een Kroati-
sche prins en zijn gevolg hier de dood 
vonden. Hun Lilse gids kon ontsnappen 
en de overvallers werden als bij wonder 
vrijgesproken ... Genoeg mysterie dus 
voor een echte legende!

Lille

Olen

Kapel van Meren
of Sint-Willibrorduskapel

Meren z/n, 2250 Olen
Deze kapel is niet weg te denken uit het 
gehucht van Meren. Niemand weet hoe 
oud deze kleine en knusse kapel precies 
is. De vroegste melding van het gebouw 
dateert uit 1414. De kapel is dan ook een 
beschermd monument. Vroeger vonden 
er regelmatig misvieringen plaats. Wie 
zweren en andere aandoeningen wou ge-
nezen, kwam hier op bedevaart om Sint-
Willibrordus te aanbidden. Tot het begin 
van WOII ging de kruisprocessie naar deze 
kapel om te bidden voor een goede oogst. 
De kapel is omgeven door lindebomen.

De ideale stopplaats voor een gezellige 
picknick of om te genieten van de stilte.

Zandkapel
Zandkapelweg 17, 2200 Herentals

In het gehucht Onze-Lieve-Vrouw op 
het Zand staat een gelijknamige kapel, 
ook wel de Zandkapel genoemd. De oor-
sprong van deze kapel gaat terug tot de 
ontdekking van een miraculeus Onze-
Lieve-Vrouwbeeldje op 26 april 1652. De 
huidige Zandkapel werd gebouwd tussen 
1667 en 1685. Ze werd opgericht op de 
vindplaats van het Onze-Lieve-Vrouwe-
beeld, het beeldje werd daar teruggevon-
den in een boom. De kapel is sinds 1956 
beschermd als monument. 

De kapel is vandaag het decor voor 
huwelijken en muzikale optredens 

van koren en ensembles.

Olen

Glamuur
Nieuwstraat, 2250 Olen

Alle kunstliefhebbers moeten zeker een be-
zoekje brengen aan de Glamuur. Op initi-
atief van lokale kunstenaars werkten groot 
en klein in de zomer van 2013 aan deze ar-
tistieke beschildering van de grijze ‘stichel’ 
van Umicore. De beschilderde muurpa-
nelen staan in het teken van '100 jaar St.-
Jozef-Olen' of zijn gebaseerd op het thema 
van '’t fabriek'. De oude fabrieksmuur groei-
de hierdoor uit tot een echte kunstmuur.

Begijnhof
Begijnhof 2200 Herentals

Het oorspronkelijke begijnhof uit de 13de 
eeuw lag een kleine kilometer noordelijker 
op het Nieuwland, aan de andere oever van 
de Kleine Nete. Dit werd afgebroken tij-
dens de Tachtigjarige Oorlog.
Het huidige begijnhof dateert uit de 17de 
eeuw. De poort in de Burchtstraat werd 
gebouwd in 1640, het overwelfde poortge-
bouw aan de kant van de Begijnenstraat in 
1622.

Herentals

Lille Herentals

Heggekapel
Heggekapel, 2275 Poederlee

Onder reusachtige oude beuken en lin-
den staat de prachtige “Heggekapel”. De 
aanleiding tot het bouwen van de kapel 
was het “Wonder van de Hegge” in 1412. 
Dit wonder kende veel weerklank in de 
hele streek. De kapel groeide uit tot een 
bekend bedevaartsoord waar kreupelen 
en blinden miraculeus genazen. Jaarlijks 
geniet de herdenking van het Hegge-
wonder nog grote belangstelling. Om de 
25 jaar gaat de ommegang van de Hegge 
uit, de laatste in 2012. Naast de kapel be-
vindt zich een oude waterput uit 1670 
met geneeskrachtig water.

De buitenmuur van de kapel bevat
een laag roestige ijzersteen,

genaamd Poederleaan. 
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