
LANDSCHAPSBELEVENISSEN 

FIETSROUTE - 39,5 KM

TER SPEELBERGEN OF BOKRIJK IN HET KLEIN
Jozef Weyns, stichter van Bokrijk, bouwde hier zijn huis met 
authentieke materialen, gered uit hoeves in heel Vlaan-
deren. Ondertussen heeft vzw Kempens Landschap deze 
site opgekocht en het publieke karakter gevrijwaard. Als je 
het domein verlaat, fiets je door een prachtige perendreef.  
Meer informatie vind je op: www.kempenslandschap.be

KASTEEL PELGRIMSHOF
De oudste vermeldingen van de verborgen kasteelsite 
Pelgrimshof dateren uit begin 15e eeuw. Vandaag is het een 
unieke omgeving met grachten en vijvers, majestueuze 
dreven en oude bomen. Ook het bouwkundig erfgoed: de 
watergevel, de conciergerie, het binnenplein en de kapel ogen 
wondermooi.   

BEERZELBERG
Deze heuvelrug lag zo’n 10 à 20 miljoen jaar geleden als 
zandbank voor het strand van de toenmalige zee. Vandaag 
is deze plek het hoogste punt van de provincie Antwerpen. 
Je vindt er hakhoutstoven die dateren uit de middeleeu-
wen en van grote waarde zijn voor het behoud van het 
genetische materiaal van onze streekeigen soorten. Verder 
vallen de ruige grassoorten, open plekjes met purpere 
struikheide en de vele solitaire bijen hier op.

KIJFBOSSEN EN HOF VAN RAMEYEN
Ten oosten van Berlaar ligt in de vallei van de Gestelbeek een 
kleinschalig en gesloten landschap met een afwisseling van 
bosjes en soortenrijke hooilanden. Deze ‘open’ vallei is een 
natuurlijk overstromingsgebied en biedt een mooi vergezicht 
op de omgeving. Het boscomplex ‘De Kijfbossen’ maakt deel 
uit van het domein van de adellijke familie ‘van Rameyen’ van 
het wat verderop gelegen Hof van Rameyen.

PRAKTISCHE INFO 
STARTPLAATS & PARKING

Herberg de Boekt 
Kesselsesteenweg 14, 2590 Berlaar

GESTEL, SCHILDERACHTIG GEHUCHT
Gestel ademt lyriek. De kern van dit gehucht bevindt zich 
ongeveer in het midden, tussen het Kasteel van Gestel en het 
Hof van Rameyen, en ontwikkelde zich rond de kerk die hier 
in de 15e eeuw werd opgericht. Voor de kerk ontstond door 
de inplanting van enkele hoeves een rechthoekig plein met 
schandpaal, Op het pleintje kan je in het koffiehuisje Klappei-
staak genieten van een parachtige tuin en heerlijke taartjes. 

HOE FIETS JE DE ROUTE?

Je volgt de rechthoekige wit-groene brodjes met fiets-
knooppuntnummers, zoals aangegeven op het kaartje.
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KNOOPPUNTEN

Aanlooproute vanuit Lier: 30 - 28 - 16
16 - 14 - 41 - 34 - 33 - 25 - 29 -38 - 78 - 79 - 92 -19 - 52 - 32 - 16

VALLEI VAN DE GROTE NETE 

EN DE GESTELBEEK 

Hof van Rameyen - Berlaar

Pelgrimshof - Heist-op-den-Berg Gestel - Berlaar



Deze fietsroute doorkruist de vallei van de Grote Nete 
en de vallei van de Gestelbeek. Onderweg maak je 
o.a. kennis met het bedevaartsoord Kruiskensberg, het 
provinciaal domein de Averegten, Beerzelberg en het 
schilderachtige gehuchtje Gestel. Valleinatuur, kasteel-
domeinen, historische hoeves en vergeten herbergen 
stilleren hier de rand van de stille Kempen.  

MEANDER MEE MET ONZE RIVIEREN 
EN BELEEF HET BETOVERENDE 

LANDSCHAP VANOP JE FIETS 

HIGHLIGHTS 

IONAHOEVE
Zorginstelling Ionahoeve begeleidt kinderen en volwas-
senen met een verstandelijke beperking door hen te laten 
meewerken op het land en in de bakkerij. In de hoevewinkel 
kan je versgebakken brood, gebak, sapjes, wijn en groenten 
kopen. 

KRUISKENSBERG
Het bosrijk gebied Kruiskensberg herbergt een ven, natte 
heide en open zandduinen. Kinderen kunnen er zich 
uitleven in het speelbos. De locatie is echter vooral bekend 
als bedevaartsoord met historische kapel en vijf waterput-
ten. Volgens de legende ontstond de plek in 1260 toen een 
schaapherder van koorts genas door de heilzame werking 
van het water uit de bron. 

AVEREGTEN
Provinciaal domein de Averegten heeft heel wat recreatieve 
troeven zoals: een picknickweide, een dierenweide, de 
natuur- en waterspeelzone Hobbeldonk, een planten- en 
kruidentuin, de kasteelvijvers van Isschot en brasserie de 
Boshut waar je iets kan eten of drinken. Dieper in het bos 
wonen vossen, hermelijnen wezels en bosuilen.  
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Averegten - Heist-op-den-Berg Kruiskensberg - Nijlen Vallei van de Grote Nete


