Praktische info

Wandelnetwerk de Merode

Wandelen op wieltjes

Startplaats en parkeergelegenheid
met infobord
Sportacentrum, Geneinde 2 Tongerlo
Boswachtershuis, Papedreef 1 Westerlo
Hoe bereik je de startplaats?
Sportacentrum is gelegen naast de
Norbertijnenabdij van Tongerlo

in Westerlo

Legende
Recreatiedomein
Parking
Infokantoor
Café
Bezoekerscentrum
Kapel

Boswachtershuis ligt aan de rand van
natuurgebied de Beeltjens

Abdij
Picknick plaats

Hoe wandel je de route?
Je volgt de rood-witte bordjes
met knooppuntennummers, zoals
vermeld in de wegbeschrijving in deze
brochure.
Lengte
Basistraject: 7,5 km
Noordelijke lus: 2 km
Zuidelijke lus: 6 km
Traject:
vanaf Sportacentrum
382 – 3 – 4 – 7 – 8 – 129 – 21 – 20 – 6
5 – 343 – 1 – 342 – 380 – 341 – 2 – 382
Noordelijke lus
2 – 341 – 380 – 342 – 1 – 343 – 382 – 2

Redactie: Toerisme Westerlo
Ontwerp: Gekko
Foto’s: Toerisme Westerlo

Zuidelijke lus
382 – 3 – 4 – 7 – 8 – 129 – 21 - 20 – 6
5 – 343 – 382

Copyright tekst, kaart en traject: Toerisme Westerlo en TPA
De informatie werd met zorg verzameld. Wijzigingen zijn altijd mogelijk, maar vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever.

Museum
Windmolen
Watermolen
Boerderij
Kasteel
Kerk
Natuurdomein
Heuvelachtig
Drassig
los zand
Beperkte doorgang
Kindvriendelijk

7,5 km

www.tpa.be
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Wandelen op wieltjes. Iedereen mee!
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Volgende drankgelegenheden langs het traject verwelkomen je
graag
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Nuttige adressen
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Boswachtershuis, Papedreef 1 in Westerlo
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Hof van Overwijs, Boerenkrijglaan 185 in Westerlo
Sooi van’t Hof, Boerenkrijglaan 191 in Westerlo
Torenhof, Geneinde 1 in Tongerlo
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Cafetaria Sportacentrum, Geneinde 2 in Tongerlo
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Contact
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Toerisme Westerlo
Boerenkrijglaan 25 in Westerlo
014 54 54 28
info@toerismewesterlo.be
www.toerismewesterlo.be
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www.demerodeonline.be
www.valleivandegrotenete.be
www.antwerpsekempen.be
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Routedokter: oplossing binnen 72 uur
Opmerking i.v.m. de bewegwijzering van het netwerk of de staat van
het wegdek?
Vul het meldingsformulier in op
www.routedokter.be.
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Tenzij het gaat om structurele problemen wordt
het probleem waar mogelijk binnen 72 uur opgelost. Erg handig: je vindt op de website ook het
laatste nieuws over omleidingen.
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Surf naar www.antwerpsekempen.be voor up-to-date info,
tips en gratis e-zine.
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Knooppunt

Wandelen op wieltjes in Westerlo.
Iedereen mee!
Westerlo legt wandelaars in de watten. Dankzij het wandelnetwerk de Merode komt zowel de gelegenheidswandelaar als de meer ervaren stapper hier aan zijn
trekken. Ook mensen die minder mobiel zijn, kunnen enkele
van de mooiste plekjes van Westerlo langs het wandelnetwerk
ontdekken. Deze brochure is daarbij een handig hulpmiddel.
De beschrijving van de volledige wandeling en de
verkortingen vermeldt het Sportacentrum van Tongerlo
als vertrekplaats. Je kan ook aan het Boswachtershuis
starten met je wandeling, dan lees je de beschrijving
vanaf pagina 8. De overzichtskaart van het volledige
wandelnetwerk de Merode is te koop bij Toerisme Westerlo.
De wandelpaden van het wandelnetwerk de Merode
kruisen elkaar bij knooppunten. Deze knooppunten hebben
allemaal een nummer. De bewegwijzering met rechthoekige
rood-witte borden wijst je de weg naar het juiste knooppunt.
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Kasteel prins de Merode
Sinds de 15de eeuw is de familie de Merode aanwezig in
Westerlo. De geschiedenis van Westerlo is daardoor nauw
verbonden met deze van de familie de Merode.
Verschillende leden van dit adellijke geslacht drukten hun
stempel op het uitzicht en de ontwikkeling van de gemeente.
Hun aanwezigheid is nog steeds zichtbaar in het straatbeeld.
Westerlo vormt samen met vijf andere gemeenten het gebied
de Merode. Het strekt zich uit over de Antwerpse Kempen,
Limburgse Kempen en Hageland. Dit gebied van 1500 ha was
tot 2004 eigendom van de familie de Merode. Vandaag is
het in handen van verschillende eigenaars. Zij wensen het
gebied volgens een overkoepelende visie, in samenspraak te
ontwikkelen, beheren en ontsluiten zodat je als bezoeker
optimaal kan genieten van deze mooie waardevolle streek.
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Sportacentrum

Vertrekpunt

382

Verlaat de parking van het Sportacentrum via de Oevelsedreef.
Sportacentrum
In 1910 werd Fons Van Clé pater in de norbertijnenabdij van
Tongerlo. Hij verplaatste zich altijd op een zwarte damesfiets door de Kempen waardoor hij de bijnaam sportpater
kreeg. In 1943 werd onder zijn impuls Sporta opgericht, een
organisatie die de belangen van de sporters verdedigt. Het
Sportacentrum naast de abdij werd in 1963 gebouwd en
sindsdien verder ontwikkeld.
Sportacentrum heeft op een domein van 13 ha een unieke
mix van uitgebreide verblijfs- en sportaccomodatie. De
onuitputtelijke bron aan ontspanningsmogelijkheden
en sportactiviteiten maakt van het Sportacentrum een
schitterend dorp waar sporters, scholen, bedrijven,
verenigingen en gezinnen zich thuis voelen. Vanaf het terras
van de Sportacafetaria heb je zicht op de speeltuin en de
minigolf.
In het Sporta To Walk Again Centrum in Tongerlo kunnen
mensen met een fysieke beperking een beroep doen op
een complete accomodatie. Paradepaardje is de fitness die
volledig aan-gepast is aan de fysieke beperkingen. Uniek
is de professionele, individuele begeleiding met trainingsschema op maat.
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Heksenbrug

382
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Heksenbrug
De brug over de Oevelsedreefloop, tussen de Oevelsedreef en
Overwijs wordt Heksenbrug of Stenen Brug genoemd. De
straat tussen Geneinde en Overwijs draagt dezelfde naam.
Het eerste element ‘heks’ in de naam Heksenbrug kan
doen denken aan de volks-etymologische vervorming van
‘hek’ tot ‘heks’. Het zou volstaan dat de brug een bochel
of kromming vertoont of dat haar leuning in het donker
een spookachtige schaduw geeft om een dergelijke
vervorming te veroorzaken. Ook de haakse ligging van
het steenwerk over de waterloop heeft mogelijk geleid
tot de vervorming hekse-, heksenbrug. De benaming van
Heksenbrug verwijst naar de vorm van de brug en niet naar
de kwade geest heks.

Wandelen op wieltjes in Westerlo
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Beeltjens
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Beeltjens
De Beeltjens werden in het begin van de 18de eeuw in
opdracht van veldmaarschalk Jan Philips Eugeen de Merode
aangeplant als jachtdomein. Daarvoor had hij zich laten
inspireren door de bossen van het Franse Versailles. Tot
begin 2004 was het natuurgebied eigendom van de familie
de Merode.
Op dit ogenblik is Kempens Landschap vzw eigenaar van
de Beeltjens. De vzw zal samen met het gemeentebestuur
van Westerlo en het Agentschap voor Natuur en Bos de
toekomst van dit waardevolle stukje natuur veilig stellen.
Het gebied is vooral bekend omwille van de statige dreven
en de grote verscheidenheid aan naaldbomen zoals grove
den, fijnspar, Corsicaanse den en lork. De naaldbomen
vormen samen met de loofbomen een prachtig landschap.
In de Beeltjens zijn recreatieve routes uitgetekend en aangeduid voor wandelaars, fietsers en ruiters.
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Ster
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Ster
De ster is de centrale plaats in de Beeltjens waar acht dreven
samenkomen. Dit patroon van de dreven in de vorm van
een ster is heel herkenbaar en typisch voor de Beeltjens. De
schuilplaats is in de huisstijl van het plattelandsproject de
Merode, prinsheerlijk platteland gebouwd. De vormgeving
is robuust, duurzaam en herkenbaar in stijl. De open lagen
verwijzen naar de variatie van de landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve troeven van het gebied.
Het loont de moeite om hier even halt te houden en te
genieten van de rust en stilte of te picknicken.
Beeltjensdreef
De Beeltjensdreef is een statige indrukwekkende dreef met
aan beide kanten een dubbele rij beuken. Verschillende
soorten vleermuizen voelen zich hier thuis.

Wandelen op wieltjes in Westerlo
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Kasteel van Jeanne de Merode - nu gemeentehuis

21

20

6

Kasteel van Jeanne de Merode
Het ‘nieuw’ kasteel zoals het in Westerlo wordt genoemd, werd
gebouwd in de periode 1909-1911 in opdracht van gravin Jeanne
de Merode. De architect Pierre Langerock koos de Brabantse
baksteengotiek voor dit riante kasteel. De gravin woonde
in het kasteel tot het tijdens de Tweede Wereldoorlog werd
ingenomen door de Duitsers. Na het overlijden van de gravin
in 1944 namen de zusters Augustinessen het in gebruik
als rustoord voor bejaarde priesters. Sinds 1973 zijn de
gemeentelijke administratieve diensten er ondergebracht.
Het park rondom het kasteel is sinds de aanleg in het begin
van de 20ste eeuw praktisch onveranderd gebleven. De vijver
met fontein en een kunstwerk van Rik Poot voor het kasteel
werd aangelegd in 1995 naar aanleiding van het duizendjarige bestaan van Westerlo.
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Sprookjesbos
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5
Sprookjesbos
Naast het Boswachtershuis ligt het sprookjesbos. In deze
mooie omgeving met een doolhof, houten draak en een
vertelhoek met dierenzitjes organiseert Toerisme Westerlo
sprookjesvertellingen voor kinderen van 3 tot 7 jaar.
In de speeltuin zijn speelzones met kleurrijke houten speeltoestellen voor verschillende leeftijden. Kinderen vanaf
3 jaar kunnen zich er volop uitleven. Er staan mooie rustbanken, er is wit speelzand en fris groen gras. Voor de
iets oudere kinderen is er een avonturenzone met klauterparcours, wilgwams, loopbruggen enz. Vanop het terras
kunnen de ouders of grootouders een oogje in het zeil
houden terwijl ze genieten van een lekker drankje.
Boswachtershuis
Op de rand van de Beeltjens, in de Papedreef staat het huis
van de voormalige boswachter van de familie de Merode.
Sinds 1982 is hier een jeugdherberg. Het gebouw werd
uitgebreid, gemoderniseerd en voorzien van alle comfort
zonder de oorspronkelijke charme ervan aan te tasten. Er is
slaapgelegenheid voor individuele bezoekers en groepen. In
het gezellige café of op het terras kan je genieten van een
streekbier of ander drankje.

Wandelen op wieltjes in Westerlo
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Boerenkrijglaan rond 1900
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Boerenkrijglaan
In 1710 plantte de veldmaarschalk Jan Filips Eugeen de Merode
een dreef om zijn kasteel in Westerlo te verbinden met de abdij in
Tongerlo. Dagelijks werkten 500 à 600 landbouwers uit
verschillende dorpen aan de aanleg van de dreef. Ze werden
betaald volgens het aantal plantgaten dat ze maakten. Op
weekdagen kregen ze klein bier, op zondag was er goed
bier en mocht er al eens gedanst worden. De haakse bocht
ter hoogte van het Hof van Overwijs is een gevolg van een
conflict tussen de veldmaarschalk en de abt van de abdij
van Tongerlo. Deze dreef werd oorspronkelijk Tongerlodreef
genoemd.
Hof van Overwijs
Op het gehucht Overwijs stonden eeuwen geleden een galg
en een rad. Overwijs behoorde tot Westerlo, maar leunde,
wat de bevolkingssamenstelling betreft, sterker aan bij Tongerlodorp en Geneinde. Het pachthof van Overwijs werd zo
al genoemd in de 18de eeuw. Typisch aan het gebouw zijn
de stronkomlijstingen die zijn aangebracht in 1898 - 1899 en
het geschilderde landschap boven de deur.
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abdij van Tongerlo
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Norbertijnenabdij
Op verzoek van een plaatselijke grootgrondbezitter kwamen
omstreeks 1130 enkele norbertijnen zich op zijn landgoed
in Tongerlo vestigen. De jonge kloostergemeenschap legde
zich, naast koorgebed en bezinning, toe op het ontginnen en
in cultuur brengen van landbouwgrond. Ook nu nog leven,
bidden en werken hier volgelingen van Sint-Norbertus. Als je
de abdij bezoekt, kom je ongetwijfeld onder de indruk van het
enorme kloostercomplex. Een eeuwenoude lindedreef leidt
via het poortgebouw naar het binnenplein van de abij. Rond
dit plein ontdek je talrijke gebouwen in de meest uiteenlopende bouwstijlen. Centraal staat de tiendschuur met een
permanente tentoonstelling over de geschiedenis van de
abdij en een film over het kloosterleven.
Da Vincimuseum
Leonardo da Vinci schilderde in 1495 het ‘Laatste Avondmaal’
op de reftermuur van het dominicanenklooster in Milaan. In
het da Vincimuseum in de abdij hangt een replica van dit
kunstwerk. Deze replica op doek is waarschijnlijk geschilderd
door een leerling van de meester. Het is van zo’n uitzonderlijke kwaliteit dat het als voorbeeld werd gebruikt tijdens de
restauratie van het origineel in Milaan. Sinds 1545 is het in
bezit van de abdij van Tongerlo. Het museum is van 1 mei tot
30 september alle dagen open tussen 14 en 17 uur, in maart,
april en oktober op zondag van 14 tot 17 uur. Er is elk jaar
een nieuwe extra tentoonstelling.
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Lourdesgrot Tongerlo
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Loudersgrot van Tongerlo
Deze grot werd opgericht in 1887, dankzij de ijver van een
godvruchtige vrouw uit Tongerlo. Na haar reis naar Lourdes besliste zij een grot op te richten. Ze sprak hierover
met de provisor van de abdij. Er werd vlug een geschikte
plaats gevonden tegen de vest ten oosten van de abdij. In
de abdij lag een hoop gebakken en gehouwen steen die
men mocht gebruiken. Jonge mannen uit het dorp voerden
hout en ander materiaal aan. De metselaar en de timmerman
kwamen na hun werkuren een handje toesteken. De meisjes
uit het dorp zorgden voor de versiering. Pastoor Hoste liet in
1935 de grot aan beide kanten vergroten. Een inwoner van
Tongerlo bracht een steen uit de rots van Massabielle mee
van een Lourdesbedevaart en die werd in de grot gemetseld.
De pastoor liet ook een afbeelding van de Lourdesbasiliek
op de grot plaatsen. In 1983 werd de grot zwaar beschadigd.
Oevelsedreef
Ten westen van de abdij ligt de Oevelsedreef. Die was oorspronkelijk een deel van de belangrijkste weg van de streek
van Diest naar Herentals. Links en rechts van de Oevelsedreef
lagen vroeger een aantal visvijvers van de abdij. Ze voorzagen de kloosterlingen en de bevolking van vis. De visvijvers
werden ook gebruikt om in geval van nood de vesten en de
weiden rond de abdij onder water te zetten. Op een kaart van
de abdij uit 1655 staan 12 vijvers aangeduid.
11
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Goed voorbereid op pad
De paden van deze wandeling zijn allemaal toegankelijk voor
rolstoelen en kinderwagens. De niet verharde paden zijn niet
altijd even effen of droog. Die zijn op de kaart aangeduid
met een rode stippellijn.
Sommige paden worden ook door andere recreanten zoals
fietsers en ruiters gebruikt. Er is genoeg ruimte voor iedereen, maar wees hoffelijk en alert.
In het bosgebied gelden enkele regels:
•
•
•
•

rolstoelpad Westerlo.indd 12

hou je hond aan de leiband
laat geen afval achter
maak geen vuur
heb respect voor de natuur
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