BERG- EN NETEROUTE
Het provinciaal groendomein De Averegten loont de moeite om
een ommetje in te maken. Tussen de 100 hectare bossen en
weilanden vind je onder andere een plantentuin, een boerderij
en een taverne met een aantrekkelijke speeltuin.
Even later in Itegem kom je langs het 19e-eeuwse jachtslot
La Garenne. Van aan de poort in de Parklaan heb je een mooi
zicht op het kasteel.
Via de fietsbrug over de Grote Nete kom je terecht bij de oude
herberg 't Schipke. Aangrenzend ligt het bosdomein Kruiskensberg, hier vormen de beboste duinen rond de kapel een mooi
wandelgebied.
De Wimpelhoeve, met de indrukwekkende lemen schuur met
rietdak, passeer je tusen de Wiekevorstse velden en akkers.
Op heemerf Kaasstrooimolen en Pandoerenhoeve vind je de
laatste houten standaardmolen uit de omgeving, een lemen
hoeve uit 1624 en een authentiek bakhuis.
Doorheen de Heerebossen en langs de Grote Nete fiets je
voorbij een gevarieerd landschap van beemden, bossen en
weiden. Hierna bereik je de steenweg Hulshout-Booischot met
het Toreke uit 1836. Verderop richting Booischot ligt het
middeleeuwse kasteeldomein Hof ter Laken in een uitgestrekt
park met eeuwenoude bomen.
Het 12 hectare grote kasteeldomein Pelgrimhof is een
middeleeuws leengoed met een deels omgracht en bosrijk park.
Wat verderop ligt het landhuis Ter Speelbergen, dat werd
gebouwd in 1951.

CULINAIR HEIST
Proef Heist zet de lekkerste producten uit Heist-op-den-Berg in
de kijker; van zelfplukfruit en ambachtelijke negerzoenen tot
boerenchoco en hoeve-ijs. De dorst les je met echte Heistse
wijn, Serafijnbieren of bio-appelframboossap. www.proefheist.be

't Schipke met de brug over de Nete

Hof van Riemen

PRAKTISCHE INFO

56,6 km

Startplaats en parking

1) Hof Van Riemen, Orshagenstraat, 2220 Heist-op-den-Berg
2) Kruiskensberg, Kruiskensbaan, 2560 Nijlen

Hoe ﬁets je de route?

De route maakt gebruik van de bewegwijzering van het
fietsknooppuntennetwerk. Je volgt de groen-witte bordjes met
de nummers, zoals aangegeven op de kaart in deze flyer.
Vanaf de parking van Kruiskensberg begin je aan knooppunt 34
en volg je richting knooppunt 33 om de route te starten.

Lengte

Basistraject: 56,6 km
Verkortingen: noordelijke lus 27,1km - zuidelijke lus 38,4km

Knooppunten

77 - 93 - 29 - 25 - (34) - 33 - 50 - 51 - 26 - 42 - 99 - 85 - 94 71 - 59 - 60 - 55 - 75 - 79 - 78 - 77

Toerisme Heist-op-den-Berg

Postweg 6, 2220 Heist-op-den-Berg
015 25 15 82, toerisme@heist-op-den-berg.be
www.heist-op-den-berg.be/toerisme

Surf naar www.kempen.be voor meer informatie over fietsverhuur.

Meldpunt Routedokter

Ontdek je een probleem tijdens je fietstocht? Is er een bordje
verdwenen of beklad? Vul het meldingsformulier in op
www.routedokter.be. Op deze website vind je bovendien up-todate informatie over wegenwerken of omleidingen.

VU: Martine Truyens, dienst Communicatie, Kerkplein 17,
2220 Heist-op-den-Berg
Redactie en foto’s: Toerisme Heist-op-den-Berg

Ter Speelbergen

Omgeving Averegten

Berg- en Neteroute
Heist-op-den-Berg, Herenthout, Nijlen, Hulshout

Berg- en Neteroute
De Berg- en Neteroute leidt je door Heist-op-den-Berg en haar
deelgemeenten. Verken de tweede hoogste 'berg' van de
provincie Antwerpen en de Netevallei, met tal van
bezienswaardigheden.

BLIKVANGERS
Het Hof van Riemen is het oudste burgerlijke gebouw in Heist. De
slotgracht rond het Hof wijst op het voormalige militaire karakter.
Pas laat in de 15e eeuw duikt de benaming voor het eerst op.
Het hof, de poort en de brug zijn beschermd als monument.
Nadat je de 48 meter hoge Heistse Berg hebt beklommen,
arriveer je op het ovale kerkplein. Dit is het historische hart van
Heist-op-den-Berg. Hier vind je verschillende monumenten zoals
de Sint-Lambertuskerk, de schandpaal uit de 17e eeuw en de
waterpomp die er sinds 1905 pronkt. Ook het treinmuseum en
het heem- en radiomuseum bevinden zich op het kerkplein. Op
wandelafstand geniet je in de water- en uitkijktoren van het
panorama.

