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Wandelen 
in Westerlo
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Toerisme Westerlo
Sint-Lambertusstraat 4
2260 Westerlo
014 54 54 28
info@toerismewesterlo.be
www.toerismewesterlo.be
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Waar abdijen en kastelen
het landschap kleuren

Waar de natuur
stilte en rust uitademt

Waar de Witte en dwaallichten
rondzwerven

Waar de Kempen kriebelen
aan de Hagelandse heuvels

Waar prinsen, witheren en boeren
schrijvers inspireren



WELKOM  
IN WESTERLO
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Westerlo, Parel van de Kempen 
dankt deze titel aan de familie de 
Merode en de paters norbertijnen 
van Tongerlo. Vandaag zie je ze 
nog, de sporen die zij hier gedu- 
rende vele eeuwen hebben achter- 
gelaten. De kastelen van de familie 
de Merode, de abdij van Tongerlo, 
de Beddermolen en het Frankische 
dorpsplein getuigen van de rijke 
geschiedenis van Westerlo.  
De natuurgebieden de Beeltjens, 
de Kwarekken en het Riet langs  
de Grote Nete zijn verrassend in 
alle seizoenen. 

Deze brochure bevat vier wande- 
lingen. De knooppunten van het 
wandelnetwerk de Merode vormen 
de basis voor deze wandelingen.  
De rood-witte borden met de num- 
mers van de knooppunten houden 
je op het juiste pad. Op de vertrek- 
plaatsen staat een bord met toeris- 
tische informatie en vlakbij kan je 
terecht voor een hapje en drankje.

De kaart van het volledige 
wandelnetwerk de Merode is  
te koop bij Toerisme Westerlo.



PRAKTISCH 
Wandelen langs water en kastelen - 7 km - paars
Start en parking: Toerisme Westerlo
knooppunten 130 - 18 - 19 - 13 - 12 - 14 - 183 - 10 - 9 - 8 - 129 - 21 - 6 - 20 - 16 - 130 
niet geschikt voor rolstoelen en kinderwagens

Wandelen in Tongerlo - 8,5 km - blauw
Start en parking: abdij Tongerlo
knooppunten 1 - 2 - 341 - 380 - 67 - 178 - 342 - 344 - 348 - 345 - 64 - 343 - 1
niet geschikt voor rolstoelen en kinderwagens

Wandelen op wieltjes - 7,5 km - rood
Start en parking: Sportacentrum
knooppunten 382 - 3 - 4 - 7 - 8 - 129 - 21 - 20 - 6 - 5 - 343 - 1 - 342 - 380 - 341 - 2 - 382
geschikt voor rolstoelen en kinderwagens

Wandelen met kinderen - 2,7 km - oranje
Start en parking: Jeugdherberg Boswachtershuis
knooppunten 5 - 4 - 7 - 340 - 3 - 4 - 5
geschikt voor rolstoelen en kinderwagens
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WANDELEN LANGS  
WATER EN KASTELEN 
knooppunten 
130 - 18 - 19 - 13 - 12 - 14 - 183 - 10 - 9 - 8 - 129 - 21 - 6 
20 - 16 - 130

start en parking 
• Toerisme Westerlo, Sint-Lambertusstraat 4, Westerlo

• afstand 7 km

• niet geschikt voor rolstoelen en kinderwagens, grotendeels onverharde paden

rustplaatsen 
Suskewiet
bij start

Boswachtershuis
bij knooppunt 6

‘t Contrast
bij knooppunt 20

De Flaneur
tussen knooppunt 20 en 16

Boekencafé Libro
tussen knooppunt 20 en 16

Den Anker
tussen knooppunt 16 en 130

Den Tramhalt
tussen knooppunt 16 en 130

Orangerie Geerts
tussen knooppunt 16 en 130

picknickplaatsen 
bij knooppunt 19, langs de Grote Nete
tussen knooppunt 9 en 8, op de Asberg
bij knooppunt 20, in het park van het 
kasteel Jeanne de Merode
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Toerisme Westerlo  
in de pastorie
De abdij van Tongerlo bouwde sinds 
haar ontstaan in de twaalfde eeuw een 
netwerk van parochies uit. Op het hoog-
tepunt bedienden de norbertijnen 41 
parochies. Ze lieten statige herenhuizen 
als woning voor de pastoor optrekken, 
ook naast de kerk in Westerlo. Volgens 
jaarankers in de oostelijke achtergevel 
werd de pastorie in 1618 gebouwd. In 
de loop der eeuwen werd ze meermaals 
verbouwd en uitgebreid. 

In 1984 nam de vrederechter er zijn 
intrek. Tot in 2013 heeft hij er onderhan-
deld tussen burgers voor een minnelijke 
schikking of een verzoening.

Sinds september 2015 is Toerisme Wester-
lo in dit prachtige gebouw ondergebracht.

Een trammeke zonder  
sporen
Het Trammeke is een oude mobiele  
dam op de Grote Nete. Hiermee kon het 
waterpeil van de Grote Nete gere- 
geld worden zodat landbouw op de aan-
palende velden mogelijk was. Ook voor 
het transport van ijzererts op de Grote 
Nete had het trammeke haar nut. Het 
sluis- of stuwsysteem met het trekme-
chanisme en “de tram” is nog grotendeels 
intact. Het werd in 1999 geklasseerd als 
industrieel, archeologisch monument.

De familie de Merode, meer 
dan vijf eeuwen in Westerlo
Het verhaal van de adellijke familie de 
Merode begint in een klein Duits dorp 
Merode, tussen Aken en Düren. Op het 
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einde van de vijftiende eeuw, na een 
lange juridische strijd met de familie Van 
Wezemaal, werd Jan II de Merode heer 
van Westerlo. Het kasteel langs de Grote 

Nete kwam daarmee in handen van de 
familie de Merode. 

De donjon of woontoren, opgetrokken 
in ijzerzandsteen, is het oudste deel van 
het kasteel. Met een grondoppervlak 
van 18,60 meter x 15,30 meter is het 
een van de grootste van het land. In de 
zestiende eeuw werd de binnenkoer 
aangelegd en kreeg het kasteel zijvleugels 
en hoektorens. Het neerhof met hoeve, 
bedrijfsgebouwen en dienstvertrekken 
voor het personeel en soldaten dateert 
uit de zestiende en zeventiende eeuw. 
Verbouwingswerken in de achttiende 
eeuw maakten van het kasteel een meer 
aangename plek om te wonen. 

Momenteel wonen Prins Simon de Merode, 
afstammeling van het oude geslacht de 
Merode, en zijn gezin in het kasteel. 

De Kwarekken 
De Kwarekken is een laag gelegen, 
drassig gebied op de rechteroever van 
de Grote Nete.  Vroeger waren er vooral 
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hooilanden, maar sinds 1960 is het sterk 
verbost. De Laak, Kwarekkenbeek en 
Zeptloop doorkruisen het gebied. De 
Kwarekken worden gevoed met grond-
water van de hoger gelegen Asberg en 
Beeltjens. Door de verhoogde Netedijken 
is natuurlijke overstroming niet meer 
mogelijk. 

De afgelopen jaren werden heel wat 
dennenbomen gekapt om open plekken 
en vennen te herstellen. Bij het beheer 
wordt er gestreefd naar een mozaïek 
van gras, struweel en bos. Dit zorgt voor 
voldoende variatie zodat meer planten- 
en diersoorten er hun plekje vinden. De 
afwisseling in het landschap oefent een 
grote aantrekkingskracht uit op vogels, 
vleermuizen en insecten. 

Alvermannetjes op  
de Asberg
De Asberg is een vierentwintig meter 
hoge landduin. In 1870 werden bij ar-
cheologische opgravingen in de buurt van 
de heuvel prehistorische urnen met as 
van lijkverbrandingen gevonden. Vandaar 
de naam Asberg. Volgens een lokale sage 
werden de urnen achtergelaten door de  
alvermannetjes die in de heuvel woon-
den. Deze kabouterachtige wezens deden, 
in ruil voor een boterham, klusjes voor de 
mensen van Westerlo en Zoerle-Parwijs. 
Er was wel een belangrijke voorwaarde: 
niemand mocht hen bespieden tijdens 
hun nachtelijke klusjes. Toen een nieuws-
gierige buurtbewoner dat toch deed, 
waren de alvermannetjes zo kwaad dat ze 
zijn inboedel kort en klein sloegen. Enkele 
boeren hebben hen toen met toortsen en 
fakkels uit hun schuilplaats verjaagd en 
niemand heeft ze daarna nog gezien.
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Het nieuw kasteel van  
Juffrouw Jeanne
Gravin Jeanne de Merode was voorbestemd 
voor een leven in de schaduw van haar 
mannelijke familieleden. Ze ontpopte zich 
echter als gulle weldoenster in de streek 
van Westerlo en Averbode. Liefdadigheid 
was niet zomaar een tijdverdrijf voor 
haar. Ze financierde mee de bouw van de 
parochiekerk en pastorie in Heultje. Later 
betaalde ze voor een meisjesschool, paro-
chiezaal, nonnenklooster en tapijtweverij. 
Dat Heultje op de kaart werd gezet dankzij 
de gravin is dan ook niet overdreven. 

Bovendien was ze best eigenzinnig en 
koppig. Op haar vijfenvijftigste besloot 
ze om een nieuw kasteel te bouwen, 
helemaal voor zichzelf. Ze bleef immers 
haar hele leven ongehuwd. Het nieuwe 
kasteel moest de tegenpool vormen 
van het oude familieslot langs de Grote 
Nete. De architect tekende een vooruit-
strevend ontwerp voor een kasteel in 
neogotische stijl, een portierswoning, 
hovenierswoning en andere dienstge-
bouwen in het park. Al na twee jaar was 
het kasteel klaar en kon juffrouw Jeanne 
samen met haar personeel verhuizen. 

In 1944 werd Jeannes droom om in het 
kasteel te sterven aan diggelen gegooid. 
De Duitse bezetter eiste het kasteel 
op en binnen achtenveertig uur moest 
ze haar kasteel verlaten. In de laatste 
oorlogsjaren heeft het kasteel zwaar 
geleden. De volgende decennia keerde 
de rust weer en boden de zwartzusters 
er onderdak aan bejaarde priesters. In 
1973 kocht de gemeente het kasteel en 
richtte het in als gemeentehuis. 

Toch een echte tram  
in Westerlo 
In 1890 kwam de eerste tram tot op 
het marktplein van Westerlo met de 
lijn Mechelen – Heist. In de daarop-
volgende jaren kwamen er verbin-
dingen naar Turnhout, Herentals en 
Aarschot. De tram en de tramsporen 
zijn al enige tijd uit het straatbeeld 
verdwenen. Taverne Den Tramhalt 
die aan de tramlijn herinnert, bestaat 
nog wel. 

Westerlo, ‘t gat van  
Brussel?
Sinds het begin van de twintigste 
eeuw wordt Westerlo, de parel van 
de Kempen, bezocht door toeristen. 
Vooral stadsbewoners uit Brussel en 
Antwerpen kwamen er begin vorige 
eeuw graag logeren. Men sprak al 
eens een woordje Frans en er werden 
af en toe wat chiquere woorden 
gebruikt. Inwoners van omliggende 
gemeenten noemden Westerlo daar-
om ‘t gat (achterwerk) van Brussel. 

In die periode waren er verschillende 
hotels op het marktplein:  De Valk, 
Het Valkenhof, Den Hert, Den Anker 
en Geerts. Hotel Geerts is als enige 
overgebleven. De classicistische voor-
gevel en inrijpoort zijn min of meer 
behouden en de vierde generatie van 
de familie Geerts zorgt nog steeds 
voor een gastvrije ontvangst en een 
viersterrenverblijf.
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WANDELEN IN TONGERLO 
knooppunten 
1 - 2 - 341 - 380 - 67 - 178 - 342 - 344 - 348 - 345 
64 - 343 - 1

start en parking 
• norbertijnenabdij Tongerlo, parking Meulemanslaan, Tongerlo

• afstand 8,5 km

• niet geschikt voor rolstoelen en kinderwagens

rustplaatsen 
Torenhof
ijskaffee en bakkerij
bij start

Bistro Belle Vue
bij knooppunt 380

Le Bon Vivant
tussen knooppunt 342 en 344

Het Park
tussen knooppunt 64 en 343

picknickplaatsen 
Tussen knooppunt 64 en 343 in het  
park Noels
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Op bezoek bij  
de norbertijnen
De norbertijnen spenderen heel wat tijd 
aan gemeenschappelijk en persoonlijk 
gebed. Ze komen vier keer per dag samen 
voor een gebedsdienst: morgengebed om 
6.45 uur, eucharistieviering om 11.30 uur, 
avondgebed om 17.30 uur en dagafsluiting 
om 20.30 uur. 

Naast de tijd voor gebed hebben de meeste 
norbertijnen hun eigen taak of bezigheid, 
binnen of buiten de abdij. Sommigen 
volgen een opleiding, anderen doen het 
onderhoud van de auto’s of werken in de 
keuken, het da Vincimuseum, de boekhan-
del of tuin. De gastenpater zorgt voor de 
gasten in het gastenverblijf en groepen die 
op bezinning komen, worden goed ontvan-
gen en begeleid. Omdat de abdijgemeen-
schap nogal wat oudere leden heeft, gaat 
er ook veel tijd naar zorg voor de zieken  
en bejaarden. 

Om van een leven in een gemeenschap 
zoals een abdij een succes te maken, is 
het essentieel om voldoende aandacht 
te schenken aan elkaar. Dat gebeurt door 
samen te eten en gezamenlijke activiteiten.

Een echte Da Vinci  
in Tongerlo?
De collectie van het da Vincimuseum in 
de norbertijnenabdij telt één werk, het 
Laatste Avondmaal, een schilderij op 
doek van ruim acht op vier meter groot. 
Het is de meest getrouwe replica van de 
muurschildering die Leonardo da Vinci 
tussen 1495 en 1498 maakte in de refter 
van het Dominicanenklooster in Milaan. 
De replica wordt toegeschreven aan 
Andrea Solario, een leerling van da Vinci. 
Ook de meester zelf heeft meegewerkt 

aan dit schilderij. Hij zou het gezicht van 
Johannes geschilderd hebben, vandaar de 
gelijkenis met de gelaatstrekken van de 
Mona Lisa.

In 1545 kocht abt Streyters van Tongerlo 
het doek als versiering voor de abdijkerk. 
Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw, 
en na diverse restauraties, hangt het 
doek in het museumgebouw achter de 
prelatuur. 

Antoon Van Clé,  
de sportpater
Antoon Van Clé, ingetreden in de abdij 
van Tongerlo in 1910, was een bekend 
figuur in de Kempen. Onderweg naar zijn 
activiteiten en preken verplaatste hij zich 
altijd met een zwarte damesfiets. Onder-
weg spraken wielrenners hem aan over 
hun moeilijke beroepssituatie. Hij nam 
hun klachten ter harte en besloot zich 
in te zetten voor deze sporters. Al snel 
klopten ook andere sporters op zijn deur 
voor advies en ondersteuning. Dit leidde 
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in 1948 tot de oprichting van Sporta, 
een organisatie die de belangen van de 
sporters verdedigt. Sindsdien is  Antoon 
Van Clé gekend als de sportpater. Op het 
Sportacentrum naast de abdij staat een 
standbeeld voor hem.  

Een kaarsje branden in  
de kapel Onze-Lieve-Vrouw 
ten Eik 
Meer dan vier eeuwen geleden stond hier 
een dikke eikenboom met een beeldje van 
Onze-Lieve-Vrouw. Mensen uit de buurt 
en toevallige passanten vereerden hier 
Maria. Vooral op vrijdag was de toeloop 
groot. Daarom wenste prelaat Verbraken 
van de abdij van Tongerlo een meer 
geschikte plaats voor het beeld. In 1640 
werd de oude versleten eik gerooid.  
Veel inwoners van Tongerlo die een  
speciale band hadden met deze boom, 
wilden er een stuk van. Het Mariabeeld 
kreeg tijdens de bouwwerken een plaats 
in de abdij. Toen de kapel klaar was,  

kwam het beeld met een grote plechtig-
heid in een processie van de abdijkerk 
naar de nieuwe kapel. Later werd de  
kapel meerdere malen vergroot en in 
1978 werd ze grondig gerestaureerd.

Een nieuwe toekomst voor 
de Beddermolen
Het huis van de molenaar, de schuur met 
strodak, het bakhuisje en de windmo-
len zelf zijn een uniek stukje Kempens 
erfgoed. Wanneer de molenwieken voor 
het eerst draaiden is niet geweten. In het 
archief van de norbertijnenabdij van Ton-
gerlo is er al in 1535 sprake van de Bed-
dermolen. De paters lieten hun graan hier 
malen voor het bakken van hun brood. 
Ze hadden ook graan nodig om bier te 
brouwen en om het vee te voederen. 

De molen brandde twee keer af en werd 
meermaals verbouwd. Bij de vorige 
restauratie werd het binnenwerk niet 
vernieuwd waardoor er vele jaren niet kon 
gemalen worden. Maar nu ziet de toe-
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komst van de Beddermolen er weer goed 
uit. De molen wordt opnieuw maalvaar-
dig gemaakt en de gebouwen op de site 
krijgen een nieuwe invulling. Het geheel 
wordt opengesteld voor het publiek. 

Bier met traditie
De norbertijnen van Tongerlo brouwden 
al bier van bij het ontstaan van hun abdij. 
Een oorkonde van de bisschop van Kame-
rijk maakt melding van een schenking van 
een stuk grond aan de norbertijnen met 
een jaarlijkse opbrengst van negentien 
sester brouwgraan en tien vaten gerst. 
Beide producten zijn basisingrediënten 
van bier. Hieruit kan afgeleid worden 
dat er al in de twaalfde eeuw bier werd 

gebrouwen in de abdij. In bepaalde perio-
den waren er drie soorten bier: goed bier 
dat aan de abts- en conventstafel werd 
geschonken, half bier en “cleijn” bier dat 
o.a. werd uitgedeeld aan de armen aan 
de abdijpoort. De Duitsers maakten in de 
Eerste Wereldoorlog een abrupt einde 
aan het brouwen toen ze aan de haal 
gingen met het koper van de ketels. Na 
heel wat omzwervingen met hun bier 
kwamen de norbertijnen in 1990 terecht 
bij Brouwerij Haacht. Ze kozen voor een 
familiebrouwerij die staat voor kwaliteit 
en authenticiteit. De Tongerlo abdijbieren 
zijn erkende Belgische abdijbieren, met 
hergisting op fles en bestaan in drie vari-
eteiten, Tongerlo bruin, Tongerlo blond en 
Tongerlo prior. 
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WANDELEN OP WIELTJES 
knooppunten 
382 - 3 - 4 - 7 - 8 - 129 - 21 - 20 - 6 - 5 - 343 - 1 
342 - 380 - 341 - 2 - 382

start en parking 
• Sportacentrum, Geneinde 2, Tongerlo

• afstand 7,5 km

• geschikt voor rolstoelen en kinderwagens

rustplaatsen 
Sportacentrum
bij start

‘t Contrast
bij knooppunt 129

Cafetaria Sportpark
tussen knooppunt 21 en 20

Boswachtershuis
bij knooppunt 5

Sooi van ‘t Hof
tussen knooppunt 343 en 5

Torenhof
ijskaffee en bakkerij
bij knooppunt 343

Bistro Belle Vue
bij knooppunt 380

picknickplaatsen 
Bij knooppunt 20, in het park van het 
kasteel Jeanne de Merode
bij knooppunt 7, aan de ster
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Sport voor iedereen
Sportacentrum heeft op een domein van 
13 ha een unieke mix van uitgebreide 
verblijfs- en sportaccommodatie voor 
individuele personen en groepen. Zowel  
voor de ervaren sporter, de gelegen-
heidssporter als de actieve toerist zijn er  
sport- en ontspanningsmogelijkheden in 
overvloed. 

In 2003, een jaar na zijn ongeval, heeft 
ex-triatleet Marc Herremans de vzw To 
Walk Again opgericht. Dankzij deze vzw 
kunnen ook personen met een fysieke 
beperking sporten in het Sportacen-
trum. Paradepaardje is de fitness. 
Alle toestellen zijn aangepast en zeer 
gebruiksvriendelijk. 

Het Sportacentrum heeft het toegan-
kelijkheidslabel A+. Dit garandeert dat 
de accommodatie op comfortabele en 
zelfstandige wijze toegankelijk is voor 
alle bezoekers, ook rolstoelgebruikers.

Versailles, inspiratie voor 
de Westerlose dreven
Jan Philips Eugeen, veldmaarschalk en 
enfant terrible, is een van de bekend-
ste telgen van de Merodefamilie. Op 
achttienjarige leeftijd (in 1692) werd hij 
eigenaar van het kasteel in Westerlo. Hij 
nam niet alleen het kasteel en bijhorende 
park grondig onder handen. Hij begon 
ook met de aanleg van een bos met 
stervormig drevenpatroon, de Beeltjens. 
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Dit bos werd aangeplant als jachtdomein 
met een mix van naald- en loofbomen. De 
boswegen werden later vaak heraange-
legd, maar het drevenpatroon ging nooit 
verloren. Op de centrale plaats, de ster, 
komen acht dreven samen. 

In 2004 verkocht de familie de Merode de 
Beeltjens aan Kempens Landschap vzw. 
Samen met het gemeentebestuur van 
Westerlo en het Agentschap voor Natuur 
en Bos zorgt de vzw voor het onderhoud 
en de ontwikkeling van dit waardevolle 
stukje natuur.

Een dag uit het leven van 
juffrouw Jeanne
In 1911 nam gravin Jeanne de Merode, 
samen met juffrouw Agnes Hoffmann, 
haar intrek in het nieuw kasteel. Een deel 
van het personeel dat werd aangenomen, 
woonde in het kasteel. De hofhouding 
gebeurde in klassieke stijl, met het Frans 
als voertaal. De etiquetteregels werden 
streng gevolgd. 

Juffrouw Jeanne en Agnes Hoffmann 
stonden dagelijks om zeven uur op. Om 
acht uur deed een pastoor van de abdij 
van Tongerlo een Heilige Mis in de kapel. 
Hij werd door de chauffeur van Jeanne 
met een auto opgehaald en, na een bab-
beltje, weer terug naar de abdij gebracht. 
In de voormiddag ontving Jeanne een 
of meer aangekondigde bezoekers. Regel-
matig kwamen bisschoppen en prelaten 
op bezoek. Zij logeerden dan in het 
kasteel. Na het middagmaal om twaalf 
uur, was er een rustpauze en werd er een 
wandeling in het park gemaakt. Om zes 
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uur werd het avondmaal opgediend. De 
maaltijden waren meestal sober. Elke 
vrijdag leverde de beenhouwer vlees. 
Gravin Jeanne was een fervente kaart-
speelster. De kaarttafel was vastgezet 
in de parketvloer zodat die geen kik gaf 
tijdens het kaartspel. 

De kronkel in de  
Boerenkrijglaan 
In het begin van de achtiende eeuw legde 
veldmaarschalk Jan Philips Eugeen de 
Merode vanuit zijn kasteeldomein in alle 
windrichtingen brede dreven aan. Oude, 
kronkelende paden moesten wijken voor 
kaarsrechte, met eiken afgeboorde wegen. 

De dreef naar Tongerlo, de Boeren-
krijglaan was het eerst klaar. Dagelijks 
werkten tientallen arbeiders uit de 
omliggende dorpen aan de aanleg. Ze 
werden betaald op basis van het aantal 
plantgaten dat ze maakten. 

Aan het Hof van Overwijs maakt de dreef 
een scherpe bocht, een gevolg van een 
conflict tussen de veldmaarschalk en de 
abt van Tongerlo over het tracé.

De abdij van Tongerlo,  
een bewogen geschiedenis 
Het begon allemaal rond 1130. Toen 
schonk Giselbertus van Castelre een stuk 
van zijn grond in Tongerlo aan de norber-
tijnen. Sindsdien wijden de paters hun 
leven aan studie en gebed. Zij zorgen ook 
voor de armen in de maatschappij. Vroeger 
kwamen armen bedelen aan het kleine 
venster in het poortgebouw. Zij kregen er 
een geldstuk, brood, bonen of een haring.

In de vijftiende en zestiende eeuw 
bereikte de abdij een redelijke materiële 
welvaart en genoot ze een groot aanzien. 
Daarvan getuigen de verbouwingen en 
verfraaiingwerken van de kerk en andere 
abdijgebouwen. De beste architecten, 
kunstenaars en handwerkers werden 
daarvoor aangesteld. Ook het bis-
schopshuis werd in die tijd gebouwd.

Op het einde van de achtiende eeuw ken-
de de abdij een moeilijke en woelige pe-
riode. Onder abt Godfried Hermans werd 
de abdij meegesleurd in het avontuur van 
de Brabantse Omwenteling tegen het 
Oostenrijkse bewind. Op kosten van de 
abdij werden onder de landelijke bevol-
king troepen geronseld en bewapend. Het 
avontuur liep slecht af. De Oostenrijkse 
machthebbers plaatsten de abdij onder 
sekwester. Op zes december 1796 werden 
honderddertig paters op straat gezet. De 
abdij en haar eigendommen kwamen in 
particulier bezit en een gedeelte van de 
gebouwen werd afgebroken. 

In 1840 kwam de jonge en vitale kloos-
tergemeenschap terug en vestigde zich in 
een deel van de vroegere abdijgebouwen. 
Tegenwoordig wonen, werken en bidden 
een veertigtal norbertijnen in Tongerlo.
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WANDELEN  
MET KINDEREN  
knooppunten 
5 - 4 - 7 - 340 - 3 - 4 - 5

start en parking 
• Jeugdherberg Boswachtershuis, Papedreef 1, Westerlo

• afstand 2,7 km 

• geschikt voor rolstoelen en kinderwagens

rustplaatsen 
Boswachtershuis
bij start picknickplaatsen 

Bij knooppunt 5, aan het Boswachtershuis
bij knooppunt 7, aan de ster
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Boswachtershuis
Het Boswachtershuis werd door de 
familie de Merode gebouwd. Ook in 
Tessenderlo, Averbode, Bergom en Blau-
berg had de familie boswachtershuizen. 
Graaf Henri de Merode stelde de eerste 
boswachters aan in 1830, twee broers, 
Gaspar en Nicolas Pairoux, uit Wallonië. 

Begin jaren tachtig van de vorige eeuw 
kocht het gemeentebestuur van Westerlo 
het Boswachtershuis. Het bestaande huis 
werd ingericht als jeugdherberg en er 
kwam een nieuw gebouw met moderne 
kamers en een polyvalente zaal. Buiten is 
het aangenaam vertoeven op het terras 
en de kinderen kunnen zich uitleven in 
de speeltuin, het sprookjesbos en het 
avonturenparcours.

Speelbos 
Je bent jong en je wilt spelen en ravotten 
in het bos. Dat kan, in de speelzones, 
zoals tegenover de speeltuin van het Bos-
wachtershuis. Kinderen, jongeren en hun 
begeleiders kunnen hier vrij spelen. Hier 
hoef je niet op de paden te lopen.  

Je mag er kampen bouwen met het aan-
wezige dode hout en het is toegestaan 

om een touwenparcours aan te leggen 
met een maximale valhoogte van 1 meter. 
Na de activiteit moeten alle constructies 
wel verwijderen worden.

De Merode, prinsheerlijk 
platteland 
Op de ster komen niet alleen acht dreven, 
maar ook verschillende vormen van de 
huisstijl de Merode samen. Er staan ban-
ken, een schuilhut en bewegwijzeringpa-
len met knooppunten van het wandel-
netwerk. Deze huisstijl werd ontwikkeld 
voor het plattelandsproject de Merode, 
prinsheerlijk platteland. De vormgeving is 
robuust, duurzaam en herkenbaar in stijl. 
De open lagen verwijzen naar de gelaagd-
heid en variatie van de landschappelijke, 
cultuurhistorische en recreatieve troeven 
van het gebied.

Het gebied de Merode strekt zich uit  
over zes gemeentes en drie steden, op  
het kruispunt van de provincies Antwerpen, 
Limburg en Vlaams-Brabant. Dit uniek 
stukje platteland, op de overgang tussen 
het Hageland en de Kempen, evolueerde 
de afgelopen jaren van privaat domein 
van de familie de Merode naar een toegan- 
kelijk gebied voor beleving en recreatie. 
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