31 Op zoek naar kabouters en Hopscheppers
Westerlo wordt de Parel der Zuiderkempen genoemd vooral omwille van zijn vele
goedbewaarde bosgebieden. Die heeft het te danken aan de adellijke familie De Merode
die al meer dan 5 eeuwen deeluitmaakt van het bestuur van de gemeente. Hun
uitgestrekte bossen hebben de Merodes ondertussen verkocht en hierdoor voor
wandelaars en fietsers toegankelijk gemaakt. Aan de rand van de Hertbergse bossen
gedijt, ondanks de schrale zanderige bodem, al enkele jaren het wijndomein
Kapittelberg. In het tweede deel van de tocht toer je over een oud-spoorwegpad
richting Olen om dan via de abdij van Tongerlo te eindigen op het driehoekig dorpsplein
van Westerlo.
Fietstocht vanuit Westerlo : 45,7 km

Korte tocht: 34,4 km
Parkeren: Op het marktplein van Westerlo.
Weg: 30% verkeersvrij waarvan 12 km op het spoorwegpad Aarschot-Herentals
Moeilijkheid: vlak parcours
Fietsnetwerkkaart: Antwerpse Kempen
Start: aan de kerk van Westerlo
Korte route: >84>88>86>94>85>67>66>65>68>70>81>83>84

Fietsersbier. Cafés in Duitsland hebben het allemaal in huis en elke brouwerij maakt het maar
bij ons in Vlaanderen is het tot nu toe een zeldzaamheid: het Radlerbier. Deze drank bestaat voor
de helft uit bier en voor de helft uit limonade; eigenlijk is het een frisdrank met een alcoholgehalte
van 2 à 2,5%. Nochtans is Radler iets anders dan fruitbier. Radler is vermoedelijk ontstaan in
Beieren, maar wordt tegenwoordig overal in Duitsland en in Centraal-Europa gedronken. In
Nederland kwam Amstel als eerste met radler op de proppen in 2013. In Vlaanderen volgde
brouwerij Maes snel. Ondertussen heeft brouwerij Haacht en Hoegaarden ook een variatie met
limoen en pompelmoes gemaakt. Je kunt dit verfrissend bier drinken in De Schuur in Noorderwijk.
1: De Merode-monument (Westerlo) 83…84

Op het driehoekig marktplein prijkt een monument dat graaf Hendrik de Merode
(1856-1908) gedenkt. Hij was niet alleen vanaf 1892 burgemeester van Westerlo maar bracht het
ook tot minister van Buitenlandse Zaken en zelfs tot voorzitter van de Senaat. Zijn borstbeeld
wordt ‘gedragen’ door figuren die Geloof en Wet symboliseren.
2: Kerk (Westerlo)

83….84

De Sint-Lambertuskerk is een mooi voorbeeld van Demergotiek. De hoofdingang
is afgeboord met de plaatselijke ijzerzandsteen waarmee ook de dwarsbeuk opgebouwd is.
Oorspronkelijk dateert het bedehuis uit 1416 en de toren uit 1760. De kerk kreeg haar huidig
uitzicht in 1904 na een grondige restauratie door architect Langerock.

3: Even afwijken: Kasteel De Merode 84….88
Het eerste wat opvalt aan dit waterkasteel is de zware middeleeuwse
donjon opgetrokken in ijzerzandsteen van de streek. In de 16de eeuw werd
het kasteel uitgebreid met zijvleugels en hoektorens. Het is altijd in bezit
geweest van de familie de Merode. Momenteel wordt het kasteel bewoond
door de weduwe van prins Albert-Philippe de Merode. Sinds 2006 valt het
domein onder de verantwoordelijkheid van Prins Simon de Merode (geb.
1981). Het kasteel en het park zijn alleen toegankelijk tijdens de jaarlijkse
kasteelfeesten in het eerste weekend van juli.
4+5: Mie Maan (Herselt) op 88

De pittoreske benaming van deze herberg gaat terug tot begin 20 ste
eeuw toen Marie van de Halve Maan er een winkel met café had. Ondertussen is deze moderne
horecazaak aan de rand van de Hertbergbossen uitgegroeid tot een geliefd trefpunt voor
wandelaars en fietsers. Rond de taverne liggen twee terrassen. Het rustigste vind je aan de
achterkant, omgeven door groene aanplantingen. Op zonnige dagen kan het er druk-druk zijn,
daarom hebben de uitbaters resoluut gekozen voor zelfbediening. Zo kun je kiezen uit de vele
ambachtelijk bereide streekgerechten, zoals magere hoeveyoghurt met koolzaadhoning, een
walnootslaatje of pannenkoeken met blauwe bosbes. En in mei-juni ligt er op elk slaatje een
asperge van de streek. Het huisbier is de Mie Maan Trapper, gebrouwd in het nabije Blauwberg op
basis van honing en alcoholvrij.
Herberg Mie Maan, Diestsebaan 28, 2230 Herselt, Tel: 014 54 40 28, www.miemaan.be, alle dagen open
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6+7: Kapittelbergdomein (Herselt) 86….87

‘Aen het Kapittel’ was al in de middeleeuwen een wijngoed van de
paters Norbertijnen voor de bevoorrading van hun abdijen in Tongerlo en Averbode. Het werd terug
tot leven gewekt door Karel Willekens die in 1964 begon met de aanplant van14.000 wijnstokken
op een zuidelijke helling die in het noorden door bossen beschermd is. De eerste aanplant waren
Pinot Noir-druiven, in 1981 en 1986 gevolgd door een uitbreiding met 9 andere wijnvariëteiten,
zowel wit als rood. De ondertussen 3,5 ha grote wijngaard levert 6 wijnen en 1 mousserende
champagne-variëteit op. Naast het woonhuis staat een getrouwe kopie van een typisch Kempense
hoeveschuur waar je de wijnen kunt proeven.
Ten Kapittelberg, Kapittelbergstraat 4 ,
14u, ma en vrij gesl.

2230 Herselt, Tel : 014/54.85.35, www.kapittelberg.be, open vanaf

8: Achter de Wereld (Herselt) 87….12

In 2013 kocht de zus van Sven Nys de gebouwen van het vroegere restaurant-hotel
Agter de Weyreldt. Er zijn plannen om er een taverne uit te baten maar op dit ogenblik beperkt
Britt Nys zich tot het serveren van koude en warme dranken. Dé huisdrank is het gelijknamige
blond bier ADW van ’t vat, maar ne Guillotine 8,5% is ook niet te versmaden. Achter de Wereld,
Achter de wereld, 2230 Herselt, +32 (0) 497 22 32 17, http://achterdewereld.net, open van ma tot do vanaf
12.30, zo vanaf 10.30, vrij gesl.

9+10: Pallieterhoeve (Booischot) 71….94

Dit hoevecomplex aan de Grote Nete ontleent zijn naam aan de Vlaamse
film Pallieter (1976) die in deze omgeving opgenomen werd. De taverne ligt in een weelderig
groene omgeving van weiden en bossen. Ze hebben een zeer uitgebreide menukaart met talloze
lekkere gerechten. Voor zowel een snack als een uitgebreide maaltijd zit u goed bij hen. Het
bierenpalet is veelzijdig en verfijnd met maar liefst 6 bieren van brouwerij Serafijn uit het nabije
Itegem. Voorop staat hun Liter van Pallieter (8%), een bier met een diep gouden kleur en een
bloemenweelde als aroma. De natuurlijke bitterheid van de aanwezige hop blijft lichtjes opzij van
de tong hangen, om zo langzaam weg te vloeien. Maar ook een Primuspilsje of een Mystic Kriek,
beiden van Haacht én van ’t vat zullen je zeker bekoren.
Pallieterhoeve, IJzerenweg 19-21, 2221 Booischot, 015/70 92 74, www.pallieterhoeve.be, open vanaf 11u, vrij
vanaf 16u, do gesl.

11: Grote Nete (Westmeerbeek) op 94

De Grote Nete ontspringt op het Kempisch Plateau in de buurt van het Limburgse
Hechtel en komt in Lier samen met de Kleine Nete. Dankzij de dijkverhogingen van het Sigmaplan
is het mogelijk om de rivier te volgen. De roodbruine kleur van het water heeft te maken met de
ijzerhoudende ondergrond van zijn bovenstroomgebied.
12: Spoorwegpad (Westmeerbeek, Morkhoven) 94…..66

De vroegere lijn L29 tussen Aarschot en Herentals verbond het Hageland met de
Kempen. Dit enkelspoor werd in 1863 opengesteld en maakte deel uit van de langere verbinding
naar Turnhout en Tilburg. De laatste reizigerstrein reed in 1959 en na 1970 werden de rails
opgebroken. In de jaren 80 van vorige eeuw kwam er een fietspad op de spoorberm.
13+14: Even afwijken: Hof van Eeden (Hulshout) 85…..67

Tussen kn 85 en 67 sla je bij het campingbord links af en na 400m
bereik je het complex. Deze grote familiecamping ligt ver van elke bewoning. In een riante villa
met twee hoekvleugels is de taverne-restaurant ondergebracht. De grote binnenruimtes en dito
terras zijn duidelijk voorzien voor veel bezoekers. Vanaf het villaterras kijk je uit op het
buitenzwembad. Er is een ruime bierkaart met onder andere 15 bieren van hoge gisting waaronder
Palm Hop Select. Dit uitgebalanceerd degustatiebier van 6% wordt gebrouwen met de HallertauMittelfrüh –hopvariëteit uit het eigen hopveld van de Palmbrouwerij in Steenhuffel. De keuze aan
warme gerechten is beperkt maar de lijst van snacks voor de kleine honger is des te langer met
onder andere het typisch Kempense frikadellen met krieken.
Hof van Eden, Kempische Ardennen 8,
dagen open vanaf 9u

2260 Heultje-Westerlo, tel. 016 69 83 72, www.hofvaneeden.be, alle

15: De Schuur (Noorderwijk) 66….65

Deze taverne maakt deel uit van een camping. Ondertussen werd de oude
Kempense schuur opgeknapt. Binnen onder het hoog dakgebinte ervaar je zeker nog een stukje
vervlogen boerenleven. Behalve een croque uit het vuistje en kaaskroketten, is er weinig voor de
kleine honger. Brusselse wafels zijn er wel in 8 variaties. Op de drankenkaart valt de Radler op, dé
verfrissende drank voor fietsers.
De Schuur, Pastoorsbos 35, 2200 Noorderwijk – Herentals, tel. 014 26 16 52, www.deschuur.be, open vanaf
12u, ma gesl.

16: Even afwijken: Kamp C (Noorderwijk) 66…..65

Tussen kn 66 en 65 wijst in het bos een wegwijzer je naar het kamp. In de
omgevormde loodsen van het voormalig Engels militair kamp kun je iets opsteken over duurzaam
bouwen. Het is een initiatief van de provincie Antwerpen met de bedoeling dat kandidaat-bouwers
zich komen informeren over duurzaam bouwen. Een interactieve permanente tentoonstelling
maakt je wegwijs in energiezuinige materialen.
Kamp C, Britselaan 20, 2260 Westerlo, Tel014 27 96 50, www.kampc.be, open van 9 tot 17u, za+zo+ma gesl.

17: abdij (Tongerlo) 70….81

De abdijgebouwen staan zoals bij een vierkantshoeve gegroepeerd rond een groot
binnenplein dat je betreedt via een overwelfde ingang. De abdij werd al in de 12 de eeuw gesticht
maar het huidige uitzicht dateert hoofdzakelijk van na 1929 toen een grote brand de abdij
teisterde. Het prelaatshuis dateert van 1725 en de vroegere boerderijgebouwen zijn van 1640.
www.tongerlo.org

18: Kasteel Jeanne de Merode (Westerlo) 81…..83

De bouwstijl is een speelse variatie op de toenmalige populaire neogothiek. De
overvloedige afwisseling van baksteen met witte steen geeft het bouwwerk uit 1911 een fleurig
aanzien. Tot het einde van WOII woonde de ongehuwd gebleven gravin Jeanne de Merode (18531944) in het kasteel. In 1973 kocht het gemeentebestuur het kasteel en richtte het in als
gemeentehuis. Tijdens de openingsuren van de gemeentediensten kun je gewoon het kasteel
binnenstappen.
Gemeentehuis, Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo, www.westerlo.be, open van ma tot vrij tijdens de kantooruren.

19+20: Apres: Café Libro (Westerlo) 83….84

Lees-honger? Lees-dorst? Sinds 2008 kun je die komen stillen in dit
speciaal café. Heerlijk achterover leunen bij een kopje koffie, je favoriete magazine of boek binnen
handbereik: een nog ongekend concept. In dit huiselijke sfeer-café, voorzien van knusse zitjes en
jazzy muziek kun je, onder het genot van een kop koffie, gezonde smoothie, chique chocolademelk,
een lekker glaasje wijn of een perfecte cocktail, echt ontspannen. Tegelijk kun je kranten en
tijdschriften lezen, maar ook een reisverhaal. Bij warm weer kun je terecht op een klein terras
achteraan. Jeannine serveert Lavazza koffie, speciale thees, wijn, bieren, cocktails en smoothies
waaronder Banana Daiquiri zonder alcolhol. En ze heeft altijd zelfgebakken kaastaart bij de hand of
abdijbrood met kaas, hesp of boerenpaté.
Café Libro, Boerenkrijglaan 7, 2260 Westerlo, http://boekencafe.be ,open van ma tot vrij van 8.30u tot 19u,
za van 10u tot 19u, zo van 14u tot 19u, di gesl.

