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Langs de Grote Nete

Herberg
Op je vertrekpunt staat een eenzame herberg. 
In 1844 wordt voor het eerst melding gemaakt 
van dit huis aan de Nete. In die tijd waren de 
Netebeemden een moerassig gebied. Na afwa-
teringswerken en dijkversterkingen werden 
de beemden omgetoverd tot weiden en een 
zeldzame akker. Vanaf 1900 namen Alfons 
Vervloet en zijn Louisa hun intrek in het huis 
dat dienst deed als herberg, boerderij én veer-
huis. De Fons zette mensen en vee over terwijl 
Louisa de klanten van drank voorzag. Aan de 
buitenmuur hangen nog oude bierplakkaten 
die Duvel Moortgat,  Pater Overste-Berlaar en 
Lambrechts aanbevelen. In 1949 werd de veer-
pont vervangen door een voetgangersbrug. De 
vroegere stallen zijn ondertussen omgebouwd 
tot taverne-restaurant ’t Schipken.

Gestel
In het eerste deel van de wandeling kies je niet 
voor de Grote Nete maar wel voor het bosrijke 
gebied rond de Kruiskensberg. Daar staat een 
merkwaardige kapel. Ergens in de 13de eeuw 
hoedde een herder daar zijn schapen, toen hij 
plots hoge koorts kreeg. Hij leste zijn dorst met 
bronwater uit de heuvelflank en als bij wonder 
genas hij. Uit dankbaarheid plantte hij een 
kruis op de heuveltop, nu Kruiskensberg. Deze 
wonderbaarlijke genezing liet de gelovigen niet 

onberoerd. In 1861 bouwden zij een kapel, waar 
een relikwie van het H. Kruis wordt bewaard 
dat op Goede Vrijdag heel wat gelovigen aan-
trekt. De lintjes aan het tralievenster dienden 
vroeger om de koorts ‘af te binden’, maar nu om 
een goed lief  te vinden.
Na zo’n 3 km bos kom je in de open ruimte 
van de Netebeemden en ontdek je in de verte 
de hoge rivierdijk. Vanaf dit verhoog komt de 
kerktoren van Gestel beetje bij beetje zichtbaar. 
Dit gehucht van Berlaar telt niet meer dan een 
20-tal woningen en is een van de 50 mooiste 
dorpjes van Vlaanderen. Het kerkhof, de pas-
torie uit 1875, het gerestaureerd woonstalhuis, 
de schandpaal en het klooster van de Maricolen 
(vereersters van Maria)  liggen lieflijk rond het 
U-vormig dorpsplein dat gedomineerd wordt 
door de Sint-Lambertuskerk. 

Netedijk
Na dit ommetje zoek je terug de Nete-oever 
op. In die buurt staat het Hof van Rameyen 
waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 13de 
eeuw. Door de dichte begroeiing rondom kun 
je amper de drie slanke hoektorens zien. In 
1643 kwam het domein in handen van Nicolaas 
Rubens, de tweede zoon van de beroemde Ant-
werpse schilder. Het domein is privébezit.
Terug bij de Grote Nete wandel je de laatste 
3,5 km over zijn hoge dijk, een gedroomd plat-

form om de weidse omgeving af te turen. De 
dijkverhogingen van het Sigmaplan moesten 
een einde maken aan de jaarlijkse overstromin-
gen. De moerassige oevergebieden zijn nadien 
veranderd in altijdgroene graas-  of hooiweiden. 
Langs de rivier een huis bouwen was vroeger 
een groot risico. Daarom zijn boerderijen een 
zeldzaamheid in deze verlaten beemden. 

Ward Van Loock

Binnenkort verschijnen bij uitgeverij Lannoo 

Wandelknooppunters voor vier Vlaamse 

provincies. Deze wandeling van 9,9 

km komt uit de Antwerpse uitgave 

en vertrekt aan Herberg ’t Schipke 

aan de Grote Nete in Herenthout 

(www.schipkeaandenete.be). Het is 

een vlakke wandeling met 85% onver-

harde wegen. De bijhorende wandel-

netwerkkaart is die van de Kempense 

Netevallei. 
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Op enkele kilometer van Lier, waar beide Netes elkaar omarmen, 
stroomt de Grote Nete door een haast onbewoond weidelandschap. 
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