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Spoorfietsen, suppen op de Binnennete, proeven 
van Kempense saffraan of kaviaar, overnachten in 
kalveriglo’s … Je kan het zo gek niet bedenken of je 
vindt het in de Kempen. In onze nieuwe vakantie-

gids blader je dan ook van de ene verbazing naar de andere. 
De brochure is onderverdeeld in de categorieën natuur, 
cultuur, culinair en overnachten. Zo vind je sneller wat je 
zoekt in onze mooie regio. Laat je verrassen en kom 
herinneringen maken in de Kempen. 

06 Natuur

54 Cultuur

78 Culinair

102 Overnachten

120 Index
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verrassend
veelzijdig
Blader van de ene verbazing
naar de andere
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natuur
Bewogen door de Kempen

Straffe toeren in de Kempen

Speeltijd in de natuur

Duik in de Kempen

Beestige Kempen 

08

26

36

42

50

Te voet, op de fiets of mountainbike, in een kano of op een 
zelfgebouwd vlot de Kempen verkennen? Dat is pas écht 
genieten! Even bekomen van alle inspanningen? Vlij je neer 
op de schilderachtige plekjes en knusse terrasjes. 
Kies je voor een sportieve of ontspannende trip? Laat je 
dan inspireren door onze aanraders. Van een hike door 
de natuur voor de stappers tot een modderfeest voor de 
kleintjes: je vindt het in de Kempen. 

2175 km 10 4
fietsknoop-

punten plezier
in de Kempen

wandelnetwerken
in de Kempen

stiltegebieden
in de Kempen
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Een feest voor 
je zintuigen

Topnatuur voor groot én klein: 
daarvoor trek je naar het Grote 
Netewoud in Meerhout, Balen, Mol 
en Geel. Het ene moment beklim 
je metershoge zandduinen. Even 
verderop houdt een vlonderpad je 
voeten droog. Jouw uitvalsbasis? 
Een gloednieuw bezoekerscentrum 
in een eeuwenoude watermolen.

Het is woensdagnamiddag en gezellig druk in en rond de watermolen van Meerhout. 
Kinderen leren in hun cursus ‘Totter-Ranger’ over de uil. De talrijke wandelaars 
pauzeren bij een drankje of kiezen een origineel cadeautje voor de thuisblijvers uit. 
Jong en oud heeft duidelijk de weg naar het nieuwe bezoekerscentrum gevonden.

Make-over  
voor molen
Graan malen, olie persen, 
elektriciteit opwekken of 
diamant slijpen: de carrière van 
de watermolen (1324) oogt 
indrukwekkend.

Toch lag hij er lange tijd 
verwaarloosd bij. “Tijd voor 
actie!”, dachten Natuurpunt, de 
Vlaamse Milieumaatschappij, het 
Agentschap voor Natuur en Bos 
en de gemeente Meerhout. Met 
de hulp van tientallen enthousi-
aste vrijwilligers creëerden ze 
een sfeervol bezoekerscentrum. 

Coördinator Wendy Thys: 
“Ongelooflijk wat zij hier gepres-
teerd hebben. Het interieur zit 
vol knipogen naar het verleden. 

Zo fungeert een molensteen als 
drempel en recupereerden we 
het hout van een oud waterrad 
voor onze boekenrekken. Dit 
bezoekerscentrum vormt de 
ideale uitvalsbasis om het Grote 
Netewoud te verkennen. Later 
volgen extra toegangspoorten in 
Balen, Geel en Mol.”

Voor kleine avonturiers: 
Totterpad

Niet bang van een spatje modder? 
Trek je botten aan en volg de 
mysterieuze pootafdrukken in 
natuurgebied De Vloyen. De eerste 
opdracht is pittig: balanceren op 
een boomstambrug over de Grote 
Nete. Er valt nog veel meer span-
nends te beleven op het Totterpad 
(1,6 km). Totteren of struikelen 
mag, je vuil maken ook!

Vertrek aan het bezoekerscentrum. 
Opgelet: niet toegankelijk voor kin-
derwagens wegens de vaak natte 
ondergrond. In de zomer van 2020 
maakt een avontuurlijke speelzone 
voor kinderen de pret compleet.

Het interieur zit vol 
knipogen naar het 
verleden.
Wendy Thys, coördinator 

i

Bezoekerscentrum Grote Netewoud
Watermolen 7, 2450 Meerhout 
www.grotenetewoud.be
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Zwarte ooievaar
Stuifduinen, grasland, heide, vennen … Variatie troef in het 
Grote Netewoud, een snoer van natuurgebieden langs de 
meanderende rivier. Op de Belse Heide bouw je moeiteloos 
zandkastelen. In Scheps oogt het landschap ruig en nat.
Vooral de broekbossen zijn bijzonder, typisch voor Vlaanderen 
maar zeldzaam in Europa. Ze genieten dan ook de hoogste 
bescherming. Met financiële steun van het Europese LIFE- 
programma creëert Natuurpunt hier het grootste broekbos 
in Vlaanderen. Menselijke ingrepen in het Grote Netewoud 
gebeuren heel doordacht. Wendy Thys: “Ze zijn louter bedoeld 
om de natuur te herstellen en de biodiversiteit te vrijwaren voor 
de toekomst. Met succes: de zwarte ooievaar is al gespot en de 
bever bouwt hier duchtig dammen!”

Vier seizoenen, vier toppers
Elk seizoen heeft zijn charme. Natuurpunt-
vrijwilliger Luc Van den Bergh kent het 
Grote Netewoud als zijn broekzak. Hier 
volgen zijn aanraders.

→  Lente: dotterbloemen en speenkruid  
 leggen een geel tapijt over het 
 Griesbroek.
→  Zomer: de vlinders en libellen in
 De Vennen zijn niet te tellen.
→  Herfst: de heidebloempjes op de 
 Keyfheide kleuren dieppurper.
→  Winter: de weidse panorama’s in Bels  
 Broek en Heide ogen extra fotogeniek.

Lucs wandeltip
Favoriete plek? Daarover hoeft Luc niet na 

te denken. “Natuurgebied De Kwacht, tussen 
knooppunt 3 en 2. Het panorama vanop de 
zitbank is geweldig. Het contrast tussen de 

landduinen en het moerassige laagveen blijft me 
fascineren. Het Grote Netewoud op zijn best!”

 
Benieuwd? Kies voor de wandeling Kwacht- 
Keyfheide. Afstand: 12,5 km. Start en gratis 

wandelkaart in het bezoekerscentrum.

Nog meer Grote 
Netewoud

De brochure ‘Ontdek het Grote Netewoud’ 
bevat negen bewegwijzerde wandelingen langs 
knooppunten. Van het kindvriendelijke Totter-
pad (1,6 km) tot een meerdaagse lus langs de 

verschillende natuurgebieden (43 km). 
Gratis verkrijgbaar in het bezoekerscentrum.

Verrassend veelzijdig | Natuur | Bewogen door de Kempen

Lekker 
lunchen?

Culinair

Taverne Luihoeve (bij knooppunt 17) 
vormt de ideale tussenstop. Dinsdag en 
woensdag gesloten.
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Vier keer 
actief genieten
Ga voor een instantgeluksgevoel met een wandeling door 
de Kempen. Snuif de zuivere boslucht op, vergaap je aan 
de purperen heide of spot watervogels die over de meren 
scheren. Deze verkwikkende wandelingen door het 
gevarieerde landschap zijn een echte must.

Molse meren uitgebreid verkennen
Je hoeft de Noordzee niet over te 
steken om je in Schotland te wanen. 
In Mol snuif je dezelfde sfeer en ge-
zonde lucht op. De kilt en doedelzak 
mag je thuis laten. Doe wel die ste-
vige bottines aan en hike de Molse 
meren rond in vier wandelingen.

Rond de heide: kort maar krachtig
Vroeger een stort, nu uitgestrekte 
heide waar grazende schapen onge-
wenste plantjes in bedwang houden. 
Zo floreert de diverse, natuurlijke 
flora als nooit tevoren. De water-
partijen ontstonden dan weer uit de 
witzandontginningen.
→ 3 km

De Maat: een snuifje geschiedenis
Je doorkruist oud landbouwgebied 
waar nu de natuur weelderig tiert. 
Kuier naar het verdwenen kasteel 
waarvan alleen het koetshuis nog 
overgebleven is. Voel je de geesten 
van weleer rondwaren?
→ 5 km 

Rauw: adembenemend mooi
Het uitzicht van de Put van Rauw 
beneemt je de adem. Prachtige 
dreven voeren je doorheen een lap-
pendeken van velden en bossen. Het 
aangelegde park van de Kempense 
Golfclub slaat je dan weer met 
verstomming.  
→ 8,1 km

Kristalpad: schitterende ervaring
Dit pad slingert rond de Put van 
Rauw. Halfweg bots je op het 
Quartz Experience Center. Wist je 
dat kwarts uit hoogwaardig wit … 
zand bestaat? Je vindt het terug in 
bijvoorbeeld glas, gsm’s en waspoe-
ders. Stap gerust even binnen in dit 
interactieve museum.
→ 8 km

i

Vertrek van de wandelingen
Ecocentrum De Goren
Postelsesteenweg 71, 2400 Mol
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Olens Broek:  
weelderige variatie
Het Olens Broek is meer dan 
prachtig. Nog niet zo lang geleden 
was het gebied naast de Kleine Nete 
een dorre bedoening. Maar nu gedijt 
het als nooit tevoren. Een bont 
gezelschap aan dieren verschuilt zich 
tussen de bomen en het struikgewas. 
Dit paradijsje zit ingesloten tussen 
de Kleine Nete, de stuifduinen van de 
Kempense Heuvelrug en natuurge-
bied Langendonk. Fervente stappers 
kunnen hun route dus fiks uitbreiden! 
In de winter zorgt het knuppelpad 
ervoor dat de route goed begaanbaar 
blijft. En in de lente is het kleurrijke 
bloementapijt dan weer een streling 
voor het oog.
→ 7 km

Bruggeskes- 
wandeling: met 
droge voeten
Bosliefhebbers opgelet! In Ravels wacht 
jou uren stapplezier. Met maar liefst tien 
kilometer vol natuurpracht. Je hoeft 
alleen maar de bordjes van de Brug-
geskeswandeling te volgen. Een grote 
variatie aan naald- en loofbomen maakt 
dit bos de ideale setting voor een deugd-
doende tocht. Bovendien is de omgeving 
de habitat van de vreemdste insecten. 
Of speur de waterlijn af op zoek naar 
padden en salamanders. Genoeg naar de 
grond getuurd? Staar dan naar boven en 
waan je even een beroepsvogelspotter.

Greppels en beken dooraderen het bos, 
maar de bruggeskes houden je voeten 
droog. Trek toch maar stevige schoenen 
aan, want het offroadgevoel piept om 
elke bocht. 
→ 10 km

Het Turnhouts Vennen- 
gebied: rust vlakbij de stad
Het Turnhouts Vennengebied is maar een stukje van de 
Noorderkempen. Misschien wel het mooiste … Je struint er 
doorheen de weidse heide en graslanden. De vennen liggen 
er als spiegels bij, totdat er een watervogel op neerstrijkt. 
Bespied ze vanaf de uitkijktoren tussen het Zwart Water en 
de Grote Klotteraard. Tip: plan eens een trip eind augustus. 
Dan siert een paars deken van heidebloempjes het hele 
gebied. Betoverend!

Spring eerst binnen bij het bezoekers- 
centrum Klein Engelandhoeve. Daar heb je 
alle info bij de hand. Een hongertje onder-
weg? Bestel dan de knapzak van de hoeve, 
vol streeklekkernijen. Nu nog die stapbot-
tines aantrekken en marcheren maar! De 
routes variëren van 2,5 tot 8 kilometer. 
Ook ideaal voor stappertjes. Zij leven zich 
daarna uit in het Speelbos, vlak bij de Klein 
Engelandhoeve. Jij tovert intussen wat 
lekkers uit de picknickrugzak. Of plof 
neer op het terras en geniet van een 
verfrissend streekbiertje.
→ 2,5 km tot 8km 

Verrassend veelzijdig | Natuur | Bewogen door de Kempen

i

Vertrek van de wandeling
Roerdompstraat 2, 2250 Olen

i

Vertrek van de wandeling
Klein Engelandhoeve 
Klein Engeland 29, 2300 Turnhout 

i

Vertrek van de wandeling
Boshuis Ravels 
Jachtweg 27, 2380 Ravels

In de
startblokken
Wil je kilometers vreten?
Vink alles af op deze 
checklist:

  wandelschoenen: stap lang en lekker met het juiste schoeisel.
  wandelstokken: ervaar meer stabiliteit.
  rugzak: neem voldoende eten, drinken en EHBO-spulletjes mee.
  drinkbus: drink altijd voldoende water.
  verrekijker: bekijk verlegen dieren van dichtbij.

Natuur

Op stap met kleine 
avonturiers?

→ P. 38
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Ravotten en  
klauteren
in het land van de  
Slapende Reus

Als afsluiter van de dag: 
een fantastisch uitzicht vanop 
de toeristentoren in Herentals

Op zoek naar de Slapende Reus
Michel: “Er ligt een echte reus 
te slapen en als je goed zoekt 
kan je hier en daar een glimp van 
hem opvangen. Toen Lars en 
Janne dit hoorden waren ze niet 
meer te houden. Ze liepen heuvel 
op, heuvel af tussen de dennen-
bomen en door het mulle zand. 
Binnen de kortste keren waren 
we bij een eerste speelzone 
aanbeland.”

Lore: “Toen een paar passen 
later ook A Giant Sculpture van 
kunstenaarsduo Gijs Van Vaeren-
bergh in het landschap opdook, 
was de verwondering groot! Het 
hoofd werd zo geplaatst dat 
het een deel lijkt van een groter 
ingegraven standbeeld. Het ver-
haal wil dat het beeld ooit werd 
bedolven onder de paraboolduin, 
en dat de jarenlange erosie van 
zand en wind het hoofd heeft 
blootgelegd.

Bij de tweede speelzone haalden 
we onze picknick boven. Na het 
eten konden de kinderen er hun 
energie kwijt, terwijl wij nog even 
genoten van het zonnetje op een 
bankje. Ideaal!” 

Klassieker: Kabouterberg
Michel: “Aangekomen op de 
Kabouterberg. Onze bengels 
slingerden er aan de luchtwortels 
van bomen en doken in zand- 
ruggen. Elke middag tijdens de 
vakanties neemt een vertelster 
je hier op sleeptouw tijdens de 
kabouterwandeling.

‘Wandelen is saaaaaaaai.’ Dit zinnetje klinkt 
je vast bekend in de oren. Want hoe mooi 
de Kempense natuur ook mag zijn, kinderen 
willen vooral kunnen spelen. Lore en Michel 
stippelden een daguitstap op de Kempense 
Heuvelrug in Kasterlee uit. Benieuwd wat hun 
bengels Lars en Janne ervan vonden? Lees 
hier hun verslag!

Cowboyburgers en  
kabouterdrollen
Michel: “Na zes kilometer dollen 
reden we door naar Taverne 
Koningsbos. Dat hadden onze 
stappers wel verdiend. De 
menukaart deed onze smulpapen 
watertanden: feestelijke kinder-
cocktails, een ruime keuze aan 
hoofdgerechten en een ‘kabou-
terdrol’ als dessert. Heerlijk!” 

Torenhoog speelplezier
Lore: “Om de dag met een 
klepper af te sluiten, stopten we 
nog even aan de toeristentoren 
in Herentals. De toren staat 
bovenaan een zandheuvel. Michel 
en de kinderen rolden hier naar 
beneden. Zalig om te zien! Op de 
terugrit werd er stevig geronkt 
op de achterbank.”

KABOUTERTIPIn september orga-
niseren de kabouters 

hun Kabouterdag: een 
aanrader voor jonge 

gezinnen!

Na één dag
nog niet 

uitgekeken?

i

Startplaats en gratis parkeren  
Parking Hoge Mouw 
Holle Weg, 2460 Kasterlee 
www.visitkasterlee.be

Overnachten

In de buurt van de Kabouter-
berg kan je overnachten in 
een echt Kabouterboshuisje.

→ P. 111
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Prachtige
Kempen in een 
notendop

Wist je dat de Kempen zich over 
meer dan 5000 vierkante kilo-
meter uitstrekt? Maar waar 
is de natuurpracht op zijn 

mooist? Bespaar je de zoektocht: speciaal voor 
jou selecteerden we vier Kempense pareltjes. 
Elk met hun unieke karakteristieken. Een wereld 
gaat voor je open.

Kalmthoutse Heide

O O R V E R D OVEN
D

E
 S

T
ILT

E

De stilte is tastbaar in de Kalmthoutse Heide. Ze is dan 
ook sinds 2016 een stiltegebied. De nieuwe uitkijktoren 
vind je aan knooppunt 3. Het bouwwerk rijst op tussen de 
bomen. Beklim jij de 11 meter hoge toren gezwind na een 
fikse wandeling? Dan krijg je waar voor je geld. En eind 
augustus werpen de heidebloempjes een paarse waas over 
het landschap.

Aanrader: Kies mee voor de stilte en trein tot station 
Kalmthout. Wandelknooppunten verklappen de weg tot 
station Heide. Laat je onderweg verrassen door het Arbo-
retum, het Bijenteeltmuseum, bezoekerscentrum 
De Vroente,…

Eetbare tip
Wil je de heide als eetdecor? 
Bestel dan je picknickmand bij
www.piknikfabrik.be. Je 
maaltje staat klaar waar en 
wanneer jij het wilt. Gedaan 
met smikkelen? De mand haalt 
Piknikfabrik daarna weer op. 

i

Putsesteenweg 131, 
2920 Kalmthout 
www.grenspark.be
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Domein Hoge Vijvers: alle kleuren 
groen
Vijvers kom je niet tegen in domein Hoge Vijvers. Wel een groen 
dambord van weides, bossen en velden. In diepe ademteugen 
proef je de zuivere lucht. Bivakkeren midden in de bossen? Dat 
kan: span de touwen van je tentje op het paalkampeerterrein. 
Dwaal je graag urenlang door een groen schilderspalet? Ga 
dan voor de Talanderwandeling. Met 11 kilometer is ze een must 
voor iedere enthousiaste stapper. 

Hèhè, dat deed deugd. Na de inspanning volgt de ontspanning 
in Theehuisje De Wouwershoeve. Proef de lekkere producten 
uit eigen tuin. Zet je tanden in een zelfgemaakt gebakje. Of nip 
voorzichtig van je thee.

Kleurrijke tip: voor je naar huis gaat, bezoek nog even het hofje 
van de Wouwershoeve vol kleurrijke bloemen. In deze plukweide 
verzamel je een boeketje aan herinneringen.

De Liereman: van moeras tot duin
In Oud-Turnhout is het verdacht stil … toch zeker in De 
Liereman. Daarom houden trekvogels hier halt tijdens hun lange 
vlucht. Maar ook de veenmoerassen trekken vreemde creaturen 
aan. Maar pas op! Zak niet weg in het mulle zand van de duinen.
Ook de bruine lijster liet begin 2020 zijn kopje zien in De Liere-
man. Van heinde en verre kwamen vogelspotters dit zeldzame 
rakkertje bekijken. Bezoek dus zeker de nieuwe vogelkijkhut. 
Wie weet spot jouw alziend oog de bruine lijster?

‘Kleine’ tip: in het bos van Bo neemt Bo ontdekkingsreizigers 
van 4 tot 6 jaar mee op sleeptouw. Gewapend met een schep-
net en wroetend in het zand verkennen ze een nieuwe wereld. 
Ga langs bij het bezoekerscentrum De Liereman voor meer info.

Landschapspark de Merode: 
prinsheerlijk vertoeven

In 2004 verkocht prins de Merode zijn landgoed van maar 
liefst 1500 hectare. Dit enorme natuurgebied strekt zich 

uit op het kruispunt van de provincies Antwerpen, 
Limburg en Vlaams-Brabant. Het gebied pronkt met 

machtige landschappen en herbergt een rijke fauna en 
flora. Doorkruis de verschillende bosgebieden met luister-
rijke namen als Hertberg, Sterschotsbos, Varenbroek en 
Helschot. Overal duiken er dieren op, van klein tot groot. 

Reeën hobbelen door het kreupelhout. Vossen sluipen door 
het hoge gras. En schrijver Alfons Jozef de Ridder vond er 

inspiratie voor zijn pseudoniem Willem Elsschot. 

Tuktuktip: laat de benenwagen thuis en verken het 
Merodegebied met een elektrische tuktuk. Laat het land-
schap aan je voorbijglijden en droom weg bij al die natuur-
pracht. Reserveer je bolide mét gps via www.etuktuk.be. 

Je pikt hem op bij de stoomzagerij in Laakdal. 

Verrassend veelzijdig | Natuur | Bewogen door de Kempen

i

De Wouwershoeve 
De Lusthoven 58, 2370 Arendonk 
www.talander.be

i

Schuurhovenberg 43,
2360 Oud-Turnhout 
www.landschapdeliereman.be

i

Mie Maan 
Diestsebaan 28, 2230 Herselt

Verrassende 
slaapplekjes

Overnachten

Met de hele bende blijven 
slapen? Hier vind je enkele 
leuke logies. 

→ P. 116

Overnachten

Logeren in het Merodegebied? 
Bij Dana van De ZIL wacht je 
een warm welkom.

→ P. 104
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Wortel- en 
Merksplas-Kolonie:
zwerf door een rijk verleden

Statige dreven, uitgestrekte velden en unieke 
gebouwen. Wortel en Merksplas hebben hun 
rijke omgeving te danken aan arme mensen. 
Want begin negentiende eeuw stuurt de over-
heid minderbedeelde stedelingen naar de ‘zeven 
Koloniën’, waaronder Wortel en Merksplas. Daar 
transformeren ze schrale zandgrond tot land-
bouwgrond. 

De Koloniën van Weldadigheid 
worden tot 1993 onderhouden 
door landlopers. En nu komt de 
streek zelfs in aanmerking om 
Unesco-werelderfgoed te worden. 
Ontdek de persoonlijke verhalen 
van de landlopers die hier ooit ver-
bleven in bezoekerscentrum Kolo-
nie57 in Merksplas. En neem er een 
duik in de boeiende geschiedenis.

Zwerven als een  
landloper
De verschillende fiets- en wandelroutes 
gidsen je over het pad van de kolonisten. 
Stap Bezoekerscentrum De Klapekster in de 
vroegere landlopersboerderij binnen voor je 
gratis plannetje of laat je op sleeptouw nemen 
door een gids die de geheimen van dit beeldige 
landschap verklapt. 

Plant je neer voor een deugddoende picknick 
aan het schilderachtige Bootjesven. De land-
lopersbegraafplaatsen in Wortel en Merksplas 
hullen je in een nederig stilzwijgen. Onder de 
kleine, witte kruisjes rusten talloze anonieme 
landlopers. En zeg niet zomaar kapel tegen 
de Landloperskapel! Dit majestueuze gebouw 
weerspiegelt het harde werk van kolonisten. 
Breng een bezoekje: de eclectische stijl biedt 
voor ieder wat wils.

Tip: elf kilometer 
tjokvol natuurpracht
Flirten met de grens in de vallei van 
het Merkske is de Wandeling van het 
jaar van de Provincie Antwerpen. 
En terecht! Vier keer overschrijd je 
de grens. De wandeling voert je via 
Wortel-Kolonie naar de vennen van 
de Castelreesche Heide. Bezoekers-
centrum De Klapekster vormt een 
gezellige afsluiter.

i

Bezoekerscentrum Kolonie 5-7
Kapelstraat 10, 2330 Merksplas  
www.kolonie57.be

i

Bezoekerscentrum 
De Klapekster
Kolonie 41, 
2323 Wortel

TIP TIP
 T

IPProef de Gageleer 
of de Wortelse 

tongklever!

Spijs en drank in 
overvloed
Uitpuffen na je wandeling? Kom bij 
met een biertje, koffie of gebak in De 
Klapekster in Wortel. Even lekker 
de benen onder tafel? Dan ben je bij 
Colonie 7 in Merksplas in de juiste 
hoeve. Want midden in het minutieus 
gerestaureerde boerderijcomplex zit je 
gebeiteld voor de echte klassiekers. 
Of wat denk je van een nachtje tukken 
in de paardenstallen? Uiteraard voor-
zien van alle comfort. 
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Pallieteren?

Waar de drie 
kronkelende 
Nethen een zilveren 
knoop leggen.
Felix Timmermans over zijn Lier

DA’S GENIETEN O
P Z

’N
 L

IE
R

S

Felix Timmermans’ populairste romanfiguur ontpopte zich 
als een fulltime levensgenieter. Samen met zijn Marieke 
plukte hij elke dag. De locatie voor hun avonturen? Lier, een 
stadje met een hoog prentkaartgehalte, en de al even foto-
genieke Neteboorden. Meteen het decor voor deze fietslus 
van 50 km waarvan maar liefst 32 km autovrije dijken.

Je fietst langs de kronkels van de Grote Nete, de Kleine 
Nete en de Nete door het mooie landschap waar de 
schrijver zijn inspiratie vond, over jaagpaden en door 
het bijzondere natuurgebied van de Lierse Polder. De 
meest pittoreske plekjes zijn letterlijk ingelijst zodat je 
ze niet kan missen.

Lierke plezierke 
Lier is een pittoresk stadje waar de 52 klokken van 
de beiaard de tijd van verpozing uitgalmen. Doe zoals 
Pallieter en kuier in de stad vol cultureel Unesco wereld-
erfgoed. Verdwaal in de straatjes van het dertiende-
eeuwse Begijnhof waar de begijntjes naarstig weefden en 
borduurden. De 162 huisjes dragen nog steeds de namen 
van weduwen en ongehuwde vrouwen. Of wandel richting 
het slanke en gotische Belfort: de toren die trots symbool 
staat voor vrijheid en zelfstandigheid. 

Geen idee hoe laat het is? Kijk dan naar boven, naar de 
Zimmertoren. De Jubelklok toont dertien verschillende 
tijdsaanduidingen. Lijkt de klok zot te draaien? Bezoek 
meneer Zimmer en kom alles te weten over astronomie en 
zijn sterrenkundige snufjes. 
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Natuur

Glij over de Binnennete in een 
typische oude palingschuit of peddel 
vanop een hypermoderne SUP-plank.

→ P. 44

De stad vanop
het water

Akoestisch kalm Gestel
Misschien wel het mooiste en zeker het stilste 
dorp van Vlaanderen. Een officieel stilte- 
gebied, alsof je door een prentkaart wandelt. 
Kuier even door de beschermde dorpskern, 
een echt plaatje met een statige pastorij, hoe-
ves rond een dorpspleintje en in het midden 
daarvan een historische schandpaal.

Hongertje gekregen? Spring binnen in de 
Klappeistaak. Een gezellig koffiehuis waar 
zussen Nicole en Carine je verwennen met een 
bakje troost, zoetigheden en lichte maaltijden. 
Een tussenstop om van te watertanden!

Purperen Heide 
De Kesselse Heide ligt op zo’n 8 kilometer 
fietsen van Lier. Een prachtig Kempens 
natuurgebied om in te drentelen. De 
afwisseling van heidevlakten, naald- 
en loofbossen, zandvlaktes en vennen 
vormen een ooglijk kleurenpallet. In augus-
tus, wanneer de heide in bloei staat, kleurt 
de streek in purperen tinten. 

Lierse geneugten 
Genoeg gefietst? Tijd voor een hapje en een drankje. Want ook op gastro- 
nomisch vlak stelt Lier niet teleur. De stad brouwt sinds de veertiende 
eeuw zijn eigen bier: Caves. En vertelt via de verpakking van het bierflesje 
Perkament de legende van de streek. Lier serveert gebakjes van drie- 
honderd jaar oud. Of liever, gemaakt met recepten van driehonderd jaar 
oud, bekend als het Liers vlaaike.

Liever iets eigentijds? In 2008 lanceerde Lier de Liter van Pallieter. Een 
nieuwe artisanale blonde tripel met een diepgouden kleur en floraal aroma. 
Voldoende streekproducten om van te proeven dus. 

T
IP

 T
IP TIP

Heb je de smaak 
te pakken? Volg de 
Proeftoer en toets 
het gerecht af met 
een woordje uitleg.

i

Kesselse Heide 
Lindekensbaan 88, 2560 Nijlen

i

Vertrek fietsroute
CC De Mol 
Aarschotsesteenweg 3, 2500 Lier
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In het wiel van 
Bart Wellens
De weelde aan Kempense coureurs is groot. Wie kent 
Rik Van Looy, Tom Boonen, Herman Vanspringel of 
Bart Wellens niet? Met die laatste ontdekken we zijn 
geboortedorp Vorselaar en omgeving. 

Verrassend veelzijdig | Natuur | Straffe toeren in de Kempen

Favoriet fietsplekje?
De kasteeldreef ligt zowat in onze achter-
tuin. Als kind kwam ik hier rondcrossen met 
mijn fiets. Ik ken het hier op mijn duimpje. 
De lange lindedreef leidt je tot aan Kasteel 
De Borrekens. De mooie waterburcht komt 
precies uit een sprookje. Je kan het kasteel 
niet bezoeken, maar de omgeving errond is 
meer dan de moeite waard.

In de bossen vlak naast de dreef, legde mijn 
vader een crossparcours aan. Hier leer 
ik de jongere crossers die ik begeleid de 
kneepjes van het vak. Het is de perfecte 
leerschool voor de allerkleinsten. Met de 
oudere renners trek ik naar de bossen aan 
Floreal Kempen in Lichtaart. De prachtige 
zandduinen zijn daar ideaal om lekker hard 
in tekeer te gaan met de crossfiets.

Favoriet streekbier?
In de zomermaanden kan je mijn vriendin 
en mezelf wel eens vinden op het terras 
van Sportcentrum De Dreef. Ik bestel 
dan steevast het plaatselijke bier 2290. 
Het is een frisse, fruitige blonde. Enkele 
hobbybrouwers van de vzw Vorselazarus 
creëerden het bier, de naam verwijst naar 
de postcode van Vorselaar. Onze rakkers 
ravotten dan in de mooie, grote speeltuin. 
Ze wagen zich ook wel eens op het skatepark.  

Favoriet restaurant?
Na een druk veldritweekend eindigen we 
op zondagavond wel vaker in restaurant 
De Repertoire in Herentals. De uitgebreide 
hedendaagse kaart kan mij altijd bekoren. 
Ik kies meestal een van chef Joris’ verras-
sende suggesties, altijd lekker!

Favoriete activiteit met de familie?
We komen graag in gezinsboerderij Het 
Karrewiel in Grobbendonk. Hier klimmen 
de bengels op een pony, gaan ze mee op 
uitstap met de huifkar, aaien de konijntjes 
of crossen rond op een go-cart en in de 
speeltuin. Het grote terras is het ideale 
decor voor een gezellig middagje samen-
zijn. Ook in de winter is hier volop sfeer 
en gezelligheid. Dan slurp je in de herberg 
hete glühwein of chocolademelk, en 
verorber je de heerlijkste wafels.
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Fietsfun in 
de Kempen

Voel het briesje op je gezicht terwijl je 
over prachtige Kempense fietspaden 
zoeft. Volg de pijltjes en vergaap je aan de 
kleurrijke natuurplaatjes die in elkaar over-
vloeien. Wij selecteerden deze vier fraaie 
fietsroutes.

Molenroute: 
rustieke wieken
Een Kempens dorp zonder wind- of watermolen? 
De molens speelden eeuwenlang een cruciale 
rol in het Kempense dorpsleven. De molenaar 
maalde tarwe tot meel, en koolzaad tot smout. 
Toen verdrong de industrie de molen naar de 
achtergrond. Vandaag is het een reliek uit lang 
vervlogen tijden … 

Toch overleefden tientallen magnifieke molens de 
industrialisering. Hun wieken draaien nog altijd 
ontelbare cirkels. Ontdek tien bijzondere exem-
plaren tijdens je fietstocht op de Molenroute. 
→ Noordelijke lus: 57 km
→ Zuidelijke lus: 52,5 km

Vaartketsersroute: in de   
hoefsporen
Zeg, ken jij de vaartketsers? En weet je waar de term jaagpad 
vandaan komt? Lang, lang geleden trokken paarden schepen 
over de vaarten. Hun hoefijzers ketsten op het grind van het 
jaagpad naast het water: vaartketsen. De mensen die het schip 
bestuurden, noemden ze vaartketsers. Een jaagpad ontleent 
zijn naam aan het woord jagen dat trekken betekent. In Dessel 
hadden de vaartketsers allemaal een vogelnaam. Zo ketsten de 
Koekoek, Kraai en Mus gezapig over de vaarten.

Als een trouwe metgezel lopen de jaagpaden nog steeds zij aan 
zij met de kanalen in Dessel, Retie en Mol. Nu zijn het vooral 
fietsers die gretig gebruikmaken van deze mooie paden. Al kom 
je af en toe nog een paard en ruiter tegen op deze prachtige 
fietsroute. Op knooppunt 74 staat de Vaartketser als eenzaam 
eerbetoon aan lang vervlogen tijden.
→ 45 km

TIP TIP TIP

Stap zeker eens 
binnen. En koop wat 

meel of smul van 
de versgebakken 

heerlijkheden.

i

Vertrekpunt
Netepark 
Vorselaarsebaan 56, 2200 Herentals 
of Kaasstrooimolen, Bruggeneindse Heibaan 13, 
2220 Heist-op-den-Berg

i

Vertrekpunt
Ecocentrum De Goren 
Postelsesteenweg 71, 
2400 Mol
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Fietsen tussen bloesems en 
fruit: de sappigste route
Genieten van een schitterend kleurenpalet? Kom 
dan in het voorjaar naar Ranst en omstreken. Dan 
staan de bloesems van de fruitbomen in volle bloei. 
Appelbomen, kerselaren, stekelbessenstruiken … alle 
soorten passeren de revue. 

In het najaar hangen de takken zwaar door van het 
fruit. Ook zin in deze sappige lekkernijen? Stop 
gerust even aan een fruitautomaat of bij de boer. 
Ga je liever voor een zoete zonde? Zet je tanden 
dan in knoeselkoeken of Lierse Vlaaikes. Of laaf je 
dorst met een van de vele streekbiertjes. 
→ 41,5 km

MTB-route   
Kempense Heuvelrug: 
voor mountainbikers 
met guts
Smeer die kuiten in. Zet die helm op. En 
bereid je voor op hard, maar o zo mooi 
labeur. Cross door Herentals, Kasterlee 
en Retie. Niet bang van een beetje modder 
en gezonde spierpijn? Waag je dan aan 
de rode route. Of combineer de drie 
trajecten tot 53 kilometer voor een écht 
sportieve zondag.

Haal ook je technische hoogstandjes van 
stal. Sinds 2019 vormt de oude skiberg 
in Herentals een uitdaging voor door- 
gewinterde mountainbikers. Opgelet: 
alleen voor durfals zonder hoogtevrees.
→ Kasterlee: 16 km / Lichtaart: 11 km
     Herentals: 10 km

Bezige Bieke De Bij
Wie kom je onderweg tegen? Bieke De Bij! Zij kent 
de streek op haar vleugeltje. En neemt kinderen 
graag mee op een ontdekkingstocht van 18 kilome-
ter door de boomgaarden. Haar gratis doeboekje 
haal je bij de toeristische dienst of download je 
gratis op www.ranst.be.  

i

Vertrekpunt
GC Den Boomgaard 
Antwerpsesteenweg 43, 2520 Ranst

i

Vertrekpunten
Sportcentrum Duineneind 
Duineneind 15, 2460 Kasterlee

Floreal Kempen 
Coolsweg, 2460 Lichtaart

Parking 
Wijngaard 9, 2200 Herentals 

Overnachten

Rol je slaapzak uit in De Shelter. Het 
geknipte logeeradresje voor een outdoor 
mountainbikeweekend onder kameraden.  

→ P. 119

Zin in meer
avontuur?
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Waarom buiten 
ravotten goed is?

1

Al spelend leren: 
kampen en dammen bouwen vergt 

samenwerkingskracht. 

2

Onuitputtelijk uithoudingsvermogen: 
je kind moet rennen, springen, vliegen, 

duiken, vallen, opstaan en weer 
doorgaan. 

3

Zelfstandigheid is vrijheid: 
exploreren en dingen uitproberen, 
geeft je kind meer zelfvertrouwen. 

4

Heerlijke herinneringen: 
een eerste plaats bij een toernooi 

tikkertje door de benen staat in het 
geheugen gegrift. 

5

Kinderlijke creativiteit:
 blijft een eeuwige houvast. 

Natuur

Meer inspiratie voor een dagje speel-
plezier? De Lilse Bergen en het
Zilvermeer zinnen jouw gezin zeker!

→ P. 46

De Averegten
Verrassende speelplek in de natuur: 

De Averegten is een groen 
lappendeken van bomen en 
weilanden. De open ruimtes 
zijn de gedroomde locatie om 

te spelen, te picknicken en diertjes te be-
wonderen. Vijf wandelroutes onthullen 
de must sees van het domein. Helemaal 
niet averechts, De Averegten!
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Hobbeldonkse bengels 
Natuurspeelplaats Hobbeldonk bestaat uit écht 
natuurlijk speelgoed: takken, insecten, stenen, 
water, … Gehurkt turen je pagadders naar alles 
wat hun vreemd is. Mieren zijn krachtpatsers, 
eikeldopjes worden fluitjes en de vruchten van 
een esdoorn vormen de helikopters van de herfst. 
Samen een dam aanleggen of een kamp bouwen? 
Yes, de kinderen snappen het spel van de natuur. 
Voor een modderige spelnamiddag, zoals in de goeie 
ouwe tijd!

Na al dat ravotten is het tijd voor appetijt. Strijk 
neer op de picknickweide of kom uitblazen in 
brasserie Het Boshuisje. En de enthousiastelingen 
schommelen en slingeren zich een weg door de pas 
vernieuwde speeltuin. 

Weet je graag op voorhand wat je te wachten 
staat? Download dan het visueel stappenplan van 
‘Toerisme voor autisme’. En beleef een prikkelarme 
en stressvrije daguitstap. 

Niet te missen 
In De Averegten is het hele jaar door van 
alles te beleven. Deze evenementen wil je 
niet missen: Feest op het erf op 17 mei en 
Modderfeest op 27 juni. Kneden, kliederen 
en vuil worden, het mag allemaal!

i

De Averegten 
Boonmarkt 4, 
2220 Heist-op-den-Berg
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K limmen en klauteren, rennen en 
ravotten: is dat niet wat jouw kin-
deren het allerliefste doen? Tuurlijk! 
Bezorg hen de tijd van hun leven op 

deze staptochten in het groen. Die staan garant 
voor kleine tochten met groot entertainment- 
gehalte. Geloof ons, dat wordt scoren. Het ideale 
ingrediënt voor een wonderlijk weekend of een 
zalige vakantie.

Hekselienpad: magie in het bos
Zijn je helden in de ban van magie? Tover een glimlach op hun snoet en 
volg het Hekselienpad in Retie. Hekselien neemt je mee op trot door de 
Witte Netevallei. Breng je haar opdrachten tot een goed einde? Dan 
ontdek je haar geheim speelplekje diep in het bos. Na 2,5 magische 
kilometers bots je op de bezem van Hekselien. Ga erop zitten: wie weet 
vlieg jij wel weg! Ideaal voor kinderen tussen 4 en 10 jaar.

Pagadderpad: 
tjokvol avontuur!
Heb jij een pagadder in huis? Een 
spring-in-’t-veld, dol op klauteren, 
slingeren en natte voeten? Een sluwe 
vos die vlotjes denappels katapulteert? 
Een Jan zonder Vrees die moedig een 
hindernissenparcours door bos en 
sloten trotseert? Rep jullie dan als 
hazen naar het Pagadderpad in Dessel. 
Avontuur en spelplezier gegarandeerd.
Ideaal voor kinderen tussen 3 en 10 jaar.
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i

Vertrekpunt
Nieuwedijk 72Z, 2480 Dessel

Prachtig panorama
Een trap met 216 treden, die uitto-
rent boven de ongerepte natuur.
Hij bestaat! Het is puffen en hijgen 
naar de top van de Sas4-Toren. Blaas 
gerust boven even uit. En aanschouw 
je adembenemende beloning: het 
panorama van frisgroene loofbossen, 
dooraderd met staalblauwe kanalen.

Aan de voet van de toren ligt een 
speeltuin te blinken. De schitterende 
witte korrels van de zandbak linken 
naar de verborgen rijkdom van dit 
gebied: de witzandontginning.
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Overnachten

Terwijl de kleinsten speuren 
naar kabouters, kunnen de 
mama’s en papa’s genieten 
van de rust van de natuur 
of een ontspannende sauna.
www.boshuisje.be

→ P. 111

Een (ont)spannend
verblijf tussen de 

kabouters

Stoerparcours: voor 
dappere helden
Hangt jouw gebroed vaak omgekeerd in de bomen? 
Rep je naar groendomein Hertberg in Herselt. Op 
het Stoerparcours botsen jonge ontdekkings- 
reizigers tijdens een tocht van 4 kilometer op zes 
grote belevingsspeeltuigen. Eén goeie raad, je kan er 
best niet van uit gaan dat de pijlen de juiste richting 
aanduiden… Spannend! Ideaal voor kinderen tussen 
8 en 12 jaar.

Keimannetjeswandeling: 
kabouters spotten

Trek op ontdekkingstocht in Balen en kom 
terug met straffe verhalen. Misschien ont-

moet jij de Keimannetjes wel: kaboutertjes met 
hoofdjes van steen. Goed speuren hoor. Want 
het zijn soms keikoppen, die zich verstoppen 

onder Moeder Aarde. Mis niets van de keitof-
fe tocht van 1,7 kilometer. Even pauzeren? 

Kom op adem in de picknickhut. Ideaal voor 
kinderen vanaf 4 jaar.

Ravotten voor rakkers
Leef je na de wandeling uit in recreatiedomein 
Keiheuvel, een kinderparadijs in de openlucht. 

Sjees ervandoor op het gocartparcours of 
spetter en plons in het zwembad. Wil jij iets 

rustigs doen? Kom langs op de kinderboerderij. 
Het recreatiedomein is elke dag open.

Zijn jouw stappers al wat groot om kabouters 
te spotten? Knoop je stapschoenen vast en ga 
op pad voor de Keiheuvelwandeling. Tijdens je 

tocht van 11,6 km ontdek je de natuurgeheimpjes 
van Balen, van de droge Keiheuvel tot de natte 

Most. Geen wonder dat de lezers van VAB- 
magazine deze in 2019 verkozen tot één van de 

drie mooiste wandelingen van Vlaanderen. 

i

Vertrekpunt
Diestsebaan 28, 2230 Herselt

i

Vertrekpunt
Recreatiedomein Keiheuvel 
17de Esc. Lichtvliegwezenlaan 14, 
2460 Balen

i

Vertrekpunt StoerToer
Don Boscostraat 35, 2400 Mol
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StoerToer: heerlijk 
ravotten
Verzamel je troepen aan zorgboerderij 
de Galbergen in Mol. De StoerToer 
gidst je langs speeltuigen in natuurlijke 
materialen die opgaan in het glooiende 
landschap. Klimmen en klauteren,
rennen en speuren, bouwen en sprin-
gen. In dit stoer stukje natuur kan het 
allemaal. Hou na 3 kilometer avontu-
riersplezier nog halt in de speeltuin. 
Dan verloopt de rit naar huis vast met 
een ingedommelde achterbank. Ideaal 
voor kinderen tussen 3 en 12 jaar.
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Vakantie op het water

Laat die wandelschoenen 
en fiets thuis en ga 
offroad. Beleef de 
Kempen vanop het 

water in een kano of kajak. 
Zo verken je al die natuurpracht 
vanuit een ander perspectief. 

Grote avonturen op de 
Kleine Nete
Stap in, grijp de roeispanen vast en ontdek 
welke geheimen de Kleine Nete verbergt. De 
vaarroute ligt tussen Retie en Grobbendonk. 
Met maar liefst vijf opstapplaatsen kies je zelf 
de afstand. Onderweg kom je idyllische plekjes 
tegen om uit te blazen met een drankje en 
versnapering. 

Zit je bootje vol koters? Stop dan zeker bij Ark 
Van Noë in Lichtaart. De speeltuin, visvijver 
en kinderboerderij garanderen uren ravot- 
plezier. Ondertussen blaas jij uit op het terras 
met een grandioos uitzicht. 

Als roeien blijft boeien
Gebeten door de roeimicrobe? Op zoek naar 
avontuur? Een worden met de natuur? Kies dan 
voor de tweedaagse kanotocht van De Waterral. 
Een unieke ervaring waarbij je de mooie momenten 
aan elkaar rijgt. Bivakkeer midden in het bos waar 
de geur van de barbecue je doet watertanden. 
Na een deugddoend ontbijt roei je verder naar de 
watermolen in Grobbendonk.

www.dewaterral.be
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Natuur

De fietstocht Pallieteren langs de Nete laat 
je genieten van een heerlijk stukje natuur en 
troont je mee langs een brok cultureel erfgoed.

→ P. 26

Land in zicht

De kapitein zucht opgelucht. In de verte 
ziet hij zijn eindbestemming: Grobbendonk. 
Het kasteeldomein d’Ursel piept tussen 
de bomen uit. Aan de Watermolen hijs je je 
boot uit het water. Hier plet men nog da-
gelijks gerst en haver voor paarden – bijna 
een unicum in deze moderne tijd. De wieken 
draaien in de traag stromende rivier en de 
molen maalt zoals hij dat al eeuwen doet. 
In de oude kasteelhoeve huist het gezellig 
cafeetje Den Herberg van groene jongen 
Bartel Van Riet en zijn vrouw Dorien. Het 
interieur neemt je honderd jaar mee terug 

in de tijd met oude plaatjes uit het dagelijks 
leven van gewone Grobbendonkenaars. 
Steek je benen onder tafel en praat gezellig 
na tot het busje je terugbrengt naar je 
vertrekpunt.

Roeien over de Kleine Nete? Het ideale uitje 
met familie of vrienden. Het vakantiegevoel 
krijg je op de koop toe. Bekijk de mogelijk-
heden bij de verschillende aanbieders.

Suppen is hot
Dat je het van suppen warm krijgt, is een feit. Al 
staande op een 3 meter lange surfplank peddel 
je door het water. Deze populaire sport is een 
work-out voor het lichaam en een zenmoment 
voor de geest – twee vliegen in één klap. Ervaar 
zelf hoe leuk suppen is. Opgelet: gevaar voor 
supverslaving ...

De Kempen biedt verschillende trajecten om te 
suppen. Graag een groen landschap? Kies dan 
voor de afvaart van de Kleine Nete tussen Retie 
en Kasterlee. Historische gebouwen spotten? 
Verken de Binnennete in Lier op een surfplank. 

Trek je zwemvest aan en ontdek al suppend 
de Molse Meren. Van een toertocht door 
de bosrijke omgeving tot een tochtje met je 
trouwste viervoeter. De mogelijkheden zijn legio 
bij Kempen SUP. Zowel beginners als doorwa-
terde suppers komen aan hun trekken. Laat jij je 
verleiden tot een uurtje SUP Yoga? Namasté.

Zit sjorren je in de vingers? En is 
uitdaging je tweede naam? Tem dan 
de Kleine Nete op een zelfgemaakt 
vlot. Bang dat je bootje halfweg 
uit elkaar valt? Wees gerust, bij 
De Waterral staat een ervaren 
scheepsmaker je bij. Laat die spier-
ballen maar rollen en til het vlot 
met je crew over de ‘gevaarlijkste’ 
stuwdammen.O
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Trajecten 
van 2,5 tot 25 km 
www.sport.vlaanderen

Het Netelandschap
per fiets

verkennen?
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Neem een verfrissende duik op een warme zomerdag. Of vlij je neer 
op een handdoek met een tijdschrift in de hand. Water en zand zijn 

het ideale duo voor uren speelplezier voor jou en je kroost. 

Beachlife in 
de Kempen

Kamperen, plezier 
voor iedereen
De Lilse Bergen is the place to 
be voor kampeerders. Wel lastig 
kiezen… Slapen we in een echte 
tipi, een knusse boomhut of toch 
maar die safaritent bij het water? 
Avontuur en comfort gaan hier 
hand in hand. In het groen en 
met tal van activiteiten op een 
boogscheut van je bed.

Zilvermeer Mol 
Beeld je in: je kinderen roetsjen van 
de glijbaan, recht het zwemmeer in. 
Daarna bouwen ze zandkastelen op 
het strand. Jij houdt een oogje in het 
zeil vanop het terras van de taverne. 
En ook de redders staan paraat. De 
allerkleinsten spelen op de kleurige 
speeltoestellen, terwijl waaghalsjes zich 
uitleven op de avonturenspeeltuin. 

De Lilse Bergen
De Lilse Bergen biedt zwemplezier en 
speeltuinen, waterpret en ontspan-
ning op één locatie. In de afgebakende 
zwemvijver leven kinderen zich in alle 
veiligheid uit. De speeltuin in en rond het 
water maakt het plezier helemaal af. Zin 
in een pauze? Ga uitblazen op het witte 
zandstrand of het terras.

i

De Lilse Bergen
Strandweg 6, 2275 Lille 
www.lilsebergen.be

Vlotjes o(e)vernachten
Ga de uitdaging aan en overnacht op het 
Zilvermeer zónder elektriciteit of stromend 
water. Dobber rond op het vlot en kook een 
avondmaal terwijl je de vogels bewondert. 
Minimaal comfort, maximaal plezier! Blijf je 
liever aan wal? Tijdens het oevernachten 
slaap je in een hut aan de oever van de grote 
watersportvijver. Back to basics met een 
tikkeltje luxe. 

i

Zilvermeer Mol
Zilvermeerlaan 2, 2400 Mol 
www.zilvermeer.be
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Spelenderwijs leren
Wandel tussen de vissen in het aquarium, 
lanceer een waterstofraket en leer bij over de 
rol van water doorheen de geschiedenis. Of 
ga aan de slag met een boordcomputer om de 
toekomst van water te voorspellen. Snel! Zoek 
dekking tijdens het oorverdovende onweer. 
Bij Hidrodoe in Herentals verdiep je je al 
spelend in de onderwaterwereld. In de blauwe 
watertuin experimenteer je in openlucht met 
water. Het pompspel, de springfontein en de 
waterparaplu wachten al op jou! In de winter is 
de watertuin dicht. Niet getreurd: de schaats-
baan van Herentals ligt om de hoek.

Watersport en 
klimavontuur
Leer waterskiën en wakeboarden in Goodlife 
Cablepark in recreatiedomein De Mosten in 
Meer (Hoogstraten). De monitoren geven je 
tips en tricks om in een mum van tijd op eigen 
krachten over het meer te glijden. Trotseer 
na wat oefenen de hindernissen op het water. 
En geef de toeschouwers een spetterend 
spektakel. 

Wondere waterwereld
Wat denk je van al doende te leren over water? Misschien zoek je 
graag het avontuur op in de wildwaterbaan? Of wat zeg je van een 
partijtje wakeboarden of waterskiën? Deze drie attracties laten je op 
een bijzondere manier kennismaken met water in al zijn facetten.

Tropisch paradijs
Droom je van een uitje naar een tropisch 
paradijs met palmbomen? Zoek het niet 
te ver. Het subtropisch zwemparadijs 
Sunparks Kempense Meren ligt in Mol. 
Onthaasten doe je in de sauna, het sola- 
rium of het bubbelbad. Adrenalinezoekers 
vinden hun gading in het golfslagbad, de 
wildwaterbaan of een van de uitdagende 
glijbanen. En voor de kleintjes is er het 
kinderplonsbad. 

TIP T
IP

 T
IP

Koop een 
Hidrodoeticket in 
combinatie met 
Bobbejaanland.

i

Sunparks Kempense 
Meren
Postelsesteenweg 100, 
2400 Mol 
www.sunparks.com

i

Goodlife Cablepark
Hoogeind 74b, 
2321 Meer, Hoogstraten 
www.goodlifecablepark.be

i

Hidrodoe 
Haanheuvel 7, 2200 Herentals 
www.hidrodoe.be
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Ben je geen waterrat?
Op hetzelfde recreatiedomein vind 
je Klimpark De Mosten. Slinger 
tussen de bomen en voel je zo vrij 
als een vogel (of liever: als een 
aapje). Klauter op het duizeling-
wekkende hoogteparcours. Baan 
je een weg op wiebelende bruggen. 
En sjees langs de zipline pijlsnel 
naar beneden. Je kiest zelf hoe 
hoog je gaat. Veiligheid troef met 
het klimharnas om je middel! 
www.klimparkdemosten.be

| 49



“We begonnen destijds met drie schaapjes en 
een paar kippen”, zegt Elke. “Al gauw kwamen 
hier nog een varken, konijntjes, rund en een 
stel ezeltjes bij. We wilden anderen graag 
laten meegenieten van onze beestenboel.”

Rommelzolder vs vakantiewoning
Op de zolderverdieping van hun woning richtten Elke en Neel een 
vakantiewoning voor zes personen in. “We zijn allebei fervente 
verzamelaars. We kenden onszelf. De zolder zou binnen de kortste keren 
vol rommel gestouwd worden. Zo ontstond het idee van de vakantie- 
woning.” vertelt Neel.

Koppig? Neen hoor!
De opmerkelijkste bewoners zijn toch de ezels. “Het zijn zeldzame 
Poitou-ezels met lange vervilte vacht. Ze staan bekend om hun zacht 
karakter. Kinderen tot veertig kilo kunnen erop zitten. Niet alleen onze 
gasten maar ook andere wandelaars kunnen een ezel huren. Je zit hier 
direct in de bossen van Halle, Schilde en Oelegem. Geen leukere manier 
om de omgeving te verkennen dan met ons Gusta, Agnes en Yvonne”. 

Vandaag graast op het domein de kudde Kempense Heideschapen. 
De kudde wordt ook ingezet op begrazingsprojecten in gebieden van 
het Agentschap Natuur en Bos in de omgeving. “Onze gasten mogen 
meelopen als ik de schapen met Marcel, onze trouwe border collie, naar 
een ander gebied drijf. Dat vinden ze altijd een onvergetelijke belevenis.” 
zegt Neel. 

Toiletdeur met een hartje
Verborgen achterin de weide staat een pipowagen. “Het is een oude 
werfkeet die ik verbouwde tot verblijf voor 4 personen.” Met de 
buitenkeuken en het privé stukje weide is het een ideaal verblijf voor 
rustzoekers. “Een warme buitendouche en charmant ecotoilet, mét 
uitgesneden hartje in de deur, maken de ervaring compleet.”

Beeld je in: 3 hectaren weiden in een prach-
tige omgeving, een horde vrolijke boerderij- 
dieren en een knusse vakantiewoning. 
Welkom bij FermeNeElke. Op het domein van 
de jonge schapenboer Neel en zijn vrouw 
Elke krijg je een instant vakantiegevoel. 

Zwemmen met een plus
Elke en Neel zitten nog boordevol ideeën. 
Zo legden ze afgelopen jaar een natuurlijke 
zwemvijver aan voor hun gasten. Het is eens 
iets anders, baantjes trekken met een gezel-
schap boerderijdieren als toeschouwer.

i

Ferme NeElke 
Liefkenshoek 56, 2980 Halle-Zoersel  
www.fermeneelke.be 

Ferme 
NeElke:
kleine ervaringen, groots  
vakantiegevoel
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De vuurdoop van Pakawi Park 
De vroegere Olmense Zoo is omgedoopt tot Pakawi Park. De 
naam symboliseert de waarden van het park en ze fungeert als 
een soort totem. Paka is Swahili voor ‘kat’, niet toevallig zijn de 
katachtigen één van de stokpaardjes in Pakawi Park. Het woord 
‘Park’ roept dan weer het gevoel van ruimte op.

Zin in een dagbezoekje aan Pakawi Park? Bereid je voor op 12 
hectare terrein met 250 diersoorten in hun natuurgetrouwe 
omgeving. Goed voor een beestig dagje uit! 

i

Pakawi Park
Bukenberg 45, 
2491 Balen 
www.pakawipark.be

Knuffel een koe
In Ravels ontvangt boer Ben je 
graag met koffie, thee en wat lek-
kers. Trek dan je overall en laarzen 
aan. Ontmoet de kalfjes en ontdek 
hoe een melkrobot werkt. Daarna 
kies je samen met de boer jouw 
koe: wil je graag een nieuwsgierige 
of eerder een rustig exemplaar? 
Knuffelen maar! 

Beestig dagje 
Kempen

i

Familie Versteynen
Aarle 92, 
2380 Ravels 
www.koeknuffel.be

Een potje golf in de wei 
De Bouwhoeve in Wortel (Hoogstraten) introduceert een nieuwe 
sport: boerengolf. Trek je laarzen aan, pak je golfclub en loop naar 
de wei. Mik jouw balletje in zo weinig mogelijk slagen in de hole. 
Zigzag tussen molshopen, ontwijk koeienvlaaien, spring over beken 
en slinger rond plassen. Spring na de golfsessie zeker binnen in de 
gezellige schuur. Naar verluidt is de high tea een echte aanrader.

i

De Bouwhoeve
Bouwhoef 2, 2323 Wortel 
www.debouwhoeve.be

i

‘t Pagadderke 
Kievitstraat 37, 2910 Essen 
www.tpagadderke.be

Op wandel met… een alpaca
Alpaca’s zien er niet alleen zacht en lief uit. Ze zijn het ook 
echt. Van een wandeling met de dieren zou je helemaal ont-
spannen. Test het zelf uit bij Boerderij ’t Pagadderke in Essen. 
Na een spoedcursus ‘omgaan met alpaca’s’ ga je op tocht met 
deze gezelligaard. Als trofee neem je een aantal foto’s van je 
avontuur mee naar huis.

Vol energie na zo’n 
high tea? 

Natuur

Je bevindt je op een boogscheut van Wortel-Kolonie. Daar start je 
voor de Wandeling van het Jaar van de provincie Antwerpen.

→ P. 24
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Cultuur
Geworteld in de Kempen

Bruisende Kempensteden

Grensverhalen en militair 
erfgoed in de Kempen

56

68

72

Een tocht door de Kempen is een beetje tijdreizen. 
De Kempen herbergt eeuwen aan boeiende geschiedenis. 
De sporen ervan zie je tot op vandaag over de hele regio in 
een aaneenschakeling van machtige kastelen, stille abdijen 
en begijnhoven. Dankzij speciale wandel- en fietsroutes mis 
je niets van al dit moois. Wie liever geen kilometerslange 
wandelingen maakt om één en ander te weten te komen, 
leert de Kempen kennen in de verrassende musea.

geen 
kunststad, wel
kunstschatten

elke plek
z’n dialect

getekend door
de grens
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Een onzichtbaar 
cadeau

Wie woont er? Wat gebeurt er 
achter die muren? Een abdij 
blijft intrigeren, boeien en 
uitnodigen om te bezoeken. 

Bijna negen eeuwen verwelkomen de norber-
tijnen van Tongerlo elke bezoeker met open 
armen. Opmerkelijk? Iedereen verlaat de 
abdij een beetje rijker.

De abdijkerk, de liturgie, het da 
Vincimuseum, het Merodegebied, 
de fiets- en wandelnetwerken, … 
Bezoekers zakken om uiteenlopende 
redenen naar Tongerlo af. Abt Jeroen 
De Cuyper vindt die ontmoetingen 
inspirerend: “Verbazingwekkend hoe 
openhartig gasten zijn. Vrolijke maar 
jammer genoeg ook veel verdrietige 
verhalen. De stilte en de schoonheid 
van de abdij werken dan als een bal-
sem. Een troostende gedachte. Het 
spoort ons ook aan om te blijven doen 
wat we al eeuwen doen.”

Vanwaar die blijvende aantrekkings-
kracht? Pater Kris De Brabander: 
“De rust en harmonie in onze abdij 
staan haaks op het hectische leven 
van vele gasten. Net daarom doet een 
bezoek zo’n deugd, of je nu gelovig 
bent of niet. Ik zie sommige fietsers 
een kaarsje branden in de kerk of ge-
fascineerd luisteren naar het verhaal 
van ‘Het Laatste Avondmaal’. Vaak 
ontdekken bezoekers in Tongerlo 
méér dan ze hadden verwacht. Dat 
maakt deze plek zo bijzonder.” 

Verken de buurt 
Volg de blauw-witte borden 
van de Abdijenroute (105 km) 
en verken ook de ‘buren’ van 
Tongerlo: de norbertijnenab-
dijen van Postel en Averbode.
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i

Norbertijnenabdij van Tongerlo 
Abdijstraat 40, 2260 Westerlo 
www.tongerlo.org
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Paters van Postel 
Tussen de bossen en velden van Mol ligt de abdij 
van Postel. Sinds 1140 woont er een groepje nor-
bertijnen. Het zijn paters die veel waarde hechten 
aan het christelijke geloof. In de abdij is een grote 
bibliotheek, waar een schat aan eeuwenoude 
boeken bewaard is gebleven; van manuscripten 
tot wiegendrukken en Plantijndrukken. 

De norbertijnen voorzien in hun eigen onderhoud 
en kweken geneeskrachtige kruiden, zoals ginseng. 
Een oud Chinees kruid die zijn helende kracht put 
uit de wortels. Wil je meer weten? Koop de kruiden 
of het kruidenboek in de kruidenierszaak. 

Ze hebben zelfs hun eigen kaasmakerij en -markt. 
Een ambacht dat daarnaast enkel nog in de 
abdijen van Westmalle en Orval wordt bedreven. 
Om harmonieuze smaken te combineren, brouwen 
ze hun eigen bier: de Postel Dubbel. 

Trappist toerist
Trappisten volgen een vegetarisch dieet. De 
oplossing? Kaas! Halfharde, gerijpte kaas met een 
verschillende rijpingsduur, gemaakt van verse melk 
van hun eigen vee. Wat is kaas zonder zijn gouden 
gerstenat? De moeder van alle tripels is de Tripel 
van Westmalle. Zet je je lippen liever aan een Dub-
bel? Dat kan ook. De enige exclusieve is de Extra 
van Westmalle. Deze wordt maar twee keer per 
jaar gebrouwen en is enkel voor intern gebruik. 
Monniken drinken hem tijdens hun middagmaal.  

Abdij Westmalle
De monniken ontvluchtten hun abdij La Trappe 
tijdens de Franse Revolutie. Zo kwamen ze terecht 
in Westmalle waar ze een nieuwe abdij stichtten. 
Ze dragen de kloosterpij van de cisterciënzers. 
In de volksmond trappisten genoemd. Mannen 
in lange witte gewaden die hun leven aan stilte, 
spiritualiteit en arbeid wijden. i

Abdij Westmalle
Antwerpsesteenweg 496,
2390 Malle 
www.trappistwestmalle.be
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De brouwerij van Westmalle blijft helaas gesloten 
om de dagorde van de monniken niet te verstoren. 
Wil je toch de abdijsfeer opsnuiven? Ga dan op 
stap en neem het Trappistenpad. Zin om dat te 
… trappen? Fiets door een vervlogen tijdperk 
langs de Trappistenroute. Zak nadien af naar het 
Café Trappisten en neem een volle teug van jouw 
favoriete bruine of gouden nectar. 
www.trappisten.be

i

Abdij van Postel
Abdijlaan, 2400 Mol 
www.abdijpostel.be
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Zusters
Trappistinnen 
pakken uit met
wereldprimeur 

De zusters van de abdij 
Onze-Lieve-Vrouw van 
Nazareth in Brecht 
hadden een bijna god-

delijk idee: een marketingstunt. 
Wie zijn deze zusters? Ze worden 
Trappistinnen genoemd.

Maar bovenal zijn het monialen: 
vrouwelijke kloosterlingen die zich 
wijden aan gebed, lezing en arbeid. 
Ze leven van het werk dat hun 
eigen handen verrichten. Dit laatste 
hebben ze creatief aangepakt. 

Wandeltip 
De abdij zelf mag je niet betreden. Maar de 
omgeving? Die ziet jou héél graag komen. 
Volg het Trappistinnenpad. Dat voert je 
langs de natuurpracht van de Brechtse 
Heide. Dit beschermde landschap omvat 1726 
hectare. Doorkruis het afwisselende decor 
van weiden, bossen, heide, vennen en akkers. 
Enorme troef: dit stukje schoonheid is nog 
niet ontdekt door de grote massa. Grote kans 
dat je geen tegenliggers kruist op je wandel-
tocht. Alleen de klokkentoren van de abdij 
doorbreekt af en toe de stilte.

De bruisende kracht van hun verhaal? 
Ze combineerden twee schuimende sub-
stanties en kwakten ze samen tot een 
nieuw product: shampoo. Ja, shampoo. 
Voor de zusters en ouderlingen is dat 
niets nieuws onder de zon. Ze wasten 
hun haren vroeger wel vaker met trap-
pistenbier. Want het is een voedzaam 
product dat glans en volume geeft. 
Toch is het de eerste keer dat ze het op 
de markt brengen en verkopen aan een 
breed publiek onder de naam Trapp. 

De shampoo bestaat uit 10 procent 
Westmalle Dubbel. Geparfumeerd en 
geproduceerd volgens de regels van de 
cosmetica. Het geurende goedje ligt 
voor je klaar in de abdijwinkel.

i

Abdij Onze-Lieve-Vrouw 
van Nazareth
Abdijlaan 9, 2960 Brecht
www.trappwebshop.be

i

Vertrek wandeling
Brug 11 
Kanaal Brecht 
Afstand: 17 km
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De wondere wereld
van adel en kastelen

Kastelen, prinsen en magie 
… in de Kempen worden 
sprookjes werkelijkheid.  
 Bezoek de grandioze  

bouwwerken verscholen in het groe-
ne decor. 

Kasteel de Merode
In Westerlo woont prins Simon de Merode. Af en 
toe stelt hij zijn magnifiek 16de-eeuws kasteel op 
de oever van de Grote Nete open voor het publiek. 
In de zomer van 2020 vormt het kasteel weer het 
schilderachtige decor voor een topmusical. Het 
ontstaan van België komt tot leven in het spektakel-
stuk 1830. Surf naar www.historalia.be voor meer 
informatie.

Hartje winter is het kasteel gehuld in wonderlijke 
kerstmagie. Bovendien krijg je dan de kans om ook 
de binnenkant van het kasteel te bewonderen. Alle 
info vind je op www.kerstmagie.be.

Kasteel Jeanne de Merode
Dit neogotische kasteel van begin 1900 werd 
gebouwd voor gravin Jeanne de Merode. In 1972 
kocht de gemeente Westerlo het kasteel. Nu is 
het publiek toegankelijk én een prachtdecor voor 
tentoonstellingen. Ben je met een groep? Vraag dan 
zeker naar een gids voor een begeleide tour.

i

Kasteel de Merode
Polderstraat 51,
2260 Westerlo

i

Kasteel Jeanne de Merode
Boerenkrijglaan 63,
2260 Westerlo
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Kasteel Zellaer
Laat je in Bonheiden imponeren door het indrukwek-
kende waterslot met een ophaalbrug, een donjon, 
kantelen en schietgaten. Binnen prijken verfijnd 
houtsnijwerk en beschilderingen. Sluit aan bij de 
rondleiding: elke eerste zondag van de maand om 14 
uur. Of boek met een groep een kasteelgids.

Het kasteelpark ademt geschiedenis met 
majestueuze bomen, biljartgroene gazons en een 
slotgracht. Neem de kinderen mee op de avontuur-
lijke wandeling Vossenstreken. Via de app leren ze 
spelenderwijs alles over het kasteel en het park.

Kasteel Zellaer
Zellaerdreef 1, 2820 Bonheiden 

i

Park Vordenstein
Het Schotens park trakteert je op monu-
mentale zeldzame bomen, brede lanen en 
natuurlijke vijvers. Treed binnen via het 
smeedijzeren hek en dwaal door de oran-
jerietuin. Duik in de wonderlijke wereld vol 
smakelijke kruiden van Cook and Herb. De 
beste chefs van België en Nederland zijn 
hier kind aan huis.

De oranjerie huisvest parkbistro Oranje-
rie De Vlinder waar Steffie en haar team 
je de lekkerste gerechten voorschotelen. 
Best wel bijzonder, want allen hebben ze 
een beperking of autisme. Hier kom je tot 
rust na een verkwikkende wandeling.

Park Vordenstein
Kopstraat 10, 2900 Schoten

i

Fiets in de voetsporen van 
de rijke kooplui
In de 16de eeuw was de Voorkempen
het toevluchtsoord voor welgestelde 
Antwerpse kooplui. Volg de Kastelen-
route door Schoten, Schilde, Brasschaat 
en Wijnegem met de fiets. En vergaap je 
aan hun prestigieuze buitenhuizen en de 
omliggende fraaie parken en bossen.

Vertrek: Kasteel van Schoten,  
Kasteeldreef 61, 2900 Schoten
Afstand: 45 km
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Word een
rasechte Kempenaar

Jeehan en Petrick gaven het goede voorbeeld in Het Peulengaleis.
Hun doe-het-zelftips staan dan ook in ons geheugen gegrift. Hun 

Kempische dialect is zowel legendarisch als hilarisch. Toch is het ene 
Kempische dialect het andere niet. Al gaan volgende woorden je een 

eind op weg helpen! Stel de Kempenaar vragen over zijn dialect.
Wedden dat je een sappig antwoord krijgt? Zo ga je naar huis met een 
dag vol leuke herinneringen en een zak vol Kempische dialectwoorden.

Staminei
Café, herberg

Saluj en tot nogis
Dag en tot ziens

Een gemak
Toilet

Vlouw
Fiets

Kremglas
Ijsje

Kerspoor
Zandweggetje

Ieveraans
Ergens

Meutteke
Kalf

Petatestoemp
Aardappelpuree

Zjat kaffe
Kopje koffie

  Een kudde schapen tegen het lijf lopen  
 tijdens een wandeling

  De geur van koeienmest opsnuiven 
 bij het ontwaken

  Begroet worden in het dialect
  Een vers hoeve ijsje lekken bij 

 de boer
  Een boomhut bouwen 
  Hout sprokkelen voor een kampvuur

Hier is alleman gelijk. 
Daarom zeggen we tegen 
iedereen menneke.

  In een bruine kroeg slurpen van 
 een Trappist van Westmalle

  Beuling met appelspijs eten
  Op klompen lopen
  Zelf je bakje aardbeien plukken
  De beentjes strekken en een pintje 

 drinken op een festival 
  Pootje baden in een rivier of plas

Bucketlist 
12 dingen die je gedaan moet hebben tijdens jouw Kempentrip
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Vier verrassende 
musea 

Met paard en kar 
Hoe Vlaanderen eruitzag in de tijd van karren en koetsen? Dat en nog veel 
meer ontdek je in het Karrenmuseum in Essen. Ruim driehonderd niet- 
gemotoriseerde voertuigen staan er uitgestald. In de ateliers leer je bij over 
vlechttechnieken en houtbewerking. En in de smidse zie je hoe metaal wordt 
omgevormd door verhitting. Hier draait alles rond vakmanschap en duur-
zaamheid. Het museum organiseert ook tal van activiteiten zoals workshops, 
ambachtsdagen en familiezondagen. 

Wij zetten voor jou vier verrassende musea op een 
rijtje. Om op een speelse en interactieve manier bij te 
leren over enkele goed bewaarde Kempense tradities. 
Zo zie je maar: musea zijn niet saai en stoffig.

T
IP TIP TIP

Laat je inspireren 
en informeren in 
onthaalcentrum 

De Tasberg.

i

Karrenmuseum
Moerkantsebaan 52,
2910 Essen 
www.karrenmuseum.be
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Nou breekt mijn klomp!
1988: Klompenmuseum Den Eik opent in Laakdal 
als eerbetoon aan de Laakdalse klompenmakers 
uit de negentiende en twintigste eeuw. Ga 
terug in de tijd en ontdek alles over de klompen- 
nijverheid van die periode. Leer hoe je op een 
ambachtelijke en mechanische manier dit schoei-
sel maakt. En wat is een vorm- en heulmachine? 
De gids loodst je door het museum, schetst de 
klompenhistorie en doet het fabricatieproces 
uit de doeken. Wie weet keer je naar huis met je 
eigen exemplaar ... 

Wist je dat op klompen lopen niet zo gemakkelijk 
is? Test het uit op het Klompenbelevingspad in 
de tuin van het museum. Wandel op verschillende 
ondergronden en trotseer hindernissen met de 
houten klompen aan je voeten. Een paar dikke 
sokken zijn geen overbodige luxe.

Schitterende diamanten
Fonkelende diamanten zijn niet enkel mooi om 
naar te kijken. Achter de Kempense diamant-
nijverheid schuilt ook een rijke geschiedenis. 
Achterhaal in het Diamantcentrum waarom 
het steentje net in Nijlen werd bewerkt. De 
diamantbewerkers van weleer vertellen het je 
graag. Foto’s, muziek en speciaal gereedschap 
maken het plaatje compleet.

Wist je dat Slijperij Lieckens op de site van 
het Diamantcentrum staat? Het is een van 
de belangrijkste collectiestukken. De slijperij 
dateert van voor de Eerste Wereldoorlog en 
werd volledig gerestaureerd. Kom de ruimte 
en de bijhorende machines bezoeken en waan 
je een echte diamantslijper.

Met Suske en Wiske op toer
Het Suske en Wiske Museum steekt in een nieuw jasje! Willy 
Vandersteen nodigt jou uit om op Striptoer te gaan. Reis met de 
teletijdmachine door de villa van de schrijver, voer de verschillende 
opdrachten uit en ontrafel de geheimen achter een goed stripver-
haal. Als kers op de taart speel je zelf een rol in een stripverhaal.

i

Suske en Wiske – Kindermuseum
Beauvoislaan 98, 2920 Kalmthout 
www.suskeenwiskemuseum.be

i

Klompenmuseum
Grensstraat,
2431 Laakdal 
www.klompenmuseum.be

i

Diamantcentrum
Spoorweglei 42, 2560 Nijlen
www.briljantekempen.be
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Begijnhoven: 

De begijntjes doken op in de 
twaalfde eeuw en gaven de pijp aan 
maarten in de twintigste eeuw. Het 
laatste begijntje werd begraven in 
2002. Maar de ziel van de zusters 
doolt nog door de vele straatjes 
van de Vlaamse begijnhoven.  
Te midden van het stadstumult 
slaagden ze erin om een oase van 

rust te creëren. Ga maar eens 
snuisteren in de historische begijn-
hoven die bulken van peperkoeken 
huisjes met ronde voordeuren.  
De kruidentuin deed dienst als 
centraal ontmoetingspunt en 
verbond de huisjes. Drie Kempense 
begijnhoven zijn intussen erkend 
als Unesco-werelderfgoed. 
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Het verhaal van de  
begijntjes door de 
ogen van de stad 
Kuier in de stad van Pallieter en geniet van 
haar schoonheid. Verdwaal in de kleine 
steegjes en bebloemde straatjes van het 
Lierse begijnhof en ontdek de bizarre 
naamgeving op de voordeuren. Wil je weten 
wie deze vrouwen waren en wat ze deden? 
Breng dan een bezoekje aan het Begijnhof-
museum in Turnhout. Het ademt hun verhaal 
en werpt licht op het serene en harmonieuze 
leven van de zusters. 

Even pauze nemen?
Hou halt in Begijnhof 65. Op de 
menukaart van de Turnhoutse 
bistro staan onder meer eigen-
zinnige lunches, huisgemaakte 
macarons en de kruidenlikeur 
Begijntje, een niet te versmaden 
streekproduct.

Begijnhof Lier
Begijnhofstraat, 2500 Lier

Begijnhof Turnhout 
Begijnhof, 2300 Turnhout

Begijnhof Herentals 
Begijnenstraat, 2200 Herentals

Begijnhof Hoogstraten 
Vrijheid 97-99, 2320 Hoogstraten

TIP TIP TIP

Laat je rondleiden
in Herentals en 

bezoek de infirmerie 
die zieke begijntjes 

opving!

i

Verscholen langs de immer bedrijvige Vrijheid, omarmt 
het begijnhof van Hoogstraten de spitse kerktoren 
van de Lange Katrien. Terwijl de kerk met een wakend 
oog over haar zusters kijkt. Of bezoek de historische 
hoofdstad van de Kempen: Herentals. Het epicentrum 
van de begijnhoven. Volg de stadswandeling en verken 
het oude centrum vlot op eigen houtje.

bakens van rust in het 
Kempense patrimonium 
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De Heilige Dimpna

HOE GEZINSVERPLEG
IN

G
 O

N
T

STO
ND

De hele wereld kijkt vol bewondering naar de 
gezinsverpleging in Geel. Vandaag vangen nog 
zo’n 360 gezinnen psychisch zieke mensen 
op. Die zorg gaat terug naar het verhaal van 
de heilige Dimpna. De legende wil dat de Ierse 
koningsdochter Dimpna in het jaar 600 door 
haar waanzinnige vader in Geel onthoofd werd. 
Haar graf groeide uit tot een bedevaartsoord 
voor geesteszieken. 

Niet-te-missen
Tijdens de vijfjaarlijkse Dimpna- 
dagen herdenkt Geel dit halluci-
nante verhaal. Toppers vormen de 
historische Sint-Dimpnaommegang 
op zondag 10 mei en het totaal- 
spektakel GheelaMania IV. Dit jaar 
verrast het theatergezelschap jou 
met een pakkende show en een 
verbluffend spektakel in een modern 
jasje. Niet te missen! Meer info op 
www.dimpnadagen.be. 

Snuifje 
geschiedenis
In het oude gasthuis maak je 
kennis met het leven van de zusters 
en de zieken van weleer. Met de 
nieuwe Dimpna-ervaring met foto- 
en videomateriaal is het een echt 
belevingsmuseum geworden! 
Een museum saai voor kinderen? 
Niet het Gasthuismuseum! Leuke 
spelformules loodsen je door 
een namiddag vol plezier. Op 
www.gasthuismuseumgeel.be 
vind je alle informatie.

i

Gasthuismuseum   
Gasthuisstraat 1, 2440 Geel
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Een berg vol 
verrassingen

Prachtig panorama
Op de water- en uitkijktoren in het 
Bergbos steek je 71,60 meter boven 
de zeespiegel uit. Je staart kilometers 
ver over het Atomium, de Antwerpse 
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en de 
Beringse mijnterrils. 

Een keer per jaar bewonder je de kleuren-
pracht van de zonsopgang. Van een 
romantische zonsondergang geniet je 
zelfs twee keer. Check wanneer op 
www.heist-op-den-berg.be/zien.

Heist-op-
den-Berg

Als het kriebelt moet je shoppen
Shoppen? Dan is de Bergstraat in Heist-op-den-Berg de place to be. Kleurrijke, 
stijlvolle etalages wisselen elkaar af. Winkelketens? Of exclusieve stukken? 
Hier vind je alles wat je hartje begeert. 

Elke zondagvoormiddag is het ‘voddemét’ in de Eugeen Woutersstraat. Snuister 
rond tussen prularia. Trek op schattenjacht naar antieke zeldzaamheden. Na uren 
slenteren en zakken sleuren zijn je voeten toe aan rust. Kruip binnen in een knus 
café. In de zomer lonken de uitnodigende terrassen, met zicht op de Heistse Berg.

i

Water- en uitkijktoren
Kerkhofstraat, 
2220 Heist-op-den-Berg
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Culinair

Strijk neer in Baarle-Hertog en proef 
het lokale biertje van de brouwerij 
De Dochter van de Korenaar.

→ P. 91

Baarle, een 
grensgeval apart

Dertig van deze stukjes België en Neder-
land zijn er dooreengehaspeld tot een uniek 
dorp. Speciale stoeptegels, punaises in het 
wegdek en gekleurde huisnummers kleuren 
het straatbeeld. 

Ligt een huis pal op de grens en weet je 
niet of je best aanklopt met ‘hoi’ of ‘hallo’? 
Maak je geen zorgen! Alle huizen volgen 
de voordeurregel. De plaats van de voor-
deur is meteen ook het land waartoe het 
hele huis behoort. Het huis op Loveren 
vormt de enige uitzondering met twee 
huisnummers, omdat de grens dwars door 
de voordeur loopt.

TI
P T

IP TIP

In het bezoekers-
centrum zie je hoe de 
grenzen kriskas door 

Baarle lopen

Toerisme Baarle-Hertog-Nassau
Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau 
www.toerismebaarle.com

i

Huppelen van het 
ene land naar het 
andere? Je doet het 
in Baarle. Je strui-

kelt er over enclaves: stukjes 
grondgebied omringd door 
een ander land.
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Baarle verwent 
ook fans van 
groen
Trek je stoute laarzen aan 
voor een wandeling langs ’t 
Merkske, een smalle rivier die 
Nederland en België scheidt.

Zoek de grens op
Balanceer over de grens en bewandel het historische centrum met 
de Enclavewandeling van ongeveer 4 kilometer. Of fiets de grens 
tot 25 keer over. De Enclaveroute promoveert jou tot grenshopper. 

Maak de grote fietslus van 50 kilometer en hou halt bij de legen-
darische dodendraad en verbaas je over de natuurpracht langs 
de oude treinverbinding Bels Lijntje. Of volg je rakkers op hún 
onvergetelijke kinderfietsroute. Dat kan gewoon niet spaak lopen. 
Je folder ligt klaar bij Toerisme Baarle-Hertog-Nassau.

Dorst van al dat
grenshoppen?
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Klein in naam, maar groots in natuur. Het Klein Schietveld in 
Brasschaat wordt ‘klein’ genoemd omwille van de nabijheid 
van grote broer Groot Schietveld. Naar Vlaamse normen is 
het echter allesbehalve klein. Een aaneengesloten stuk 
natuur van bijna 900 hectare is in Vlaanderen eerder 
uitzondering dan regel. 

groots in 
omvang

Site Kamp Noord
Licht Vliegwezenlaan 11, 
2930 Brasschaat

i
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Het militair domein is deels toegankelijk. Wees gerust: de wapens 
zwijgen intussen. Zeldzame amfibieën, kleurrijke vlinders en 
vleermuizen zijn er in hun nopjes. Dat maakt van het domein een 
waar fauna- en floraparadijs. Struin zelf wandelpaden af. Of laat 
een natuurgids je op sleeptouw nemen. Zo leer je alle hoekjes en 
kantjes van Klein Schietveld kennen.

Van den toren blazen
In de oude controletoren – ‘Den Toren’ – 
ontdek je alles over het boeiende militaire 
verleden van Klein Schietveld. Hoe ging het 
eraan toe in 1820? En hoe evolueerde de 
heide naar een Natura 2000-gebied? Een 
prachtig uitzicht over het vliegveld krijg je 
er zomaar bovenop. Fascinerend voor groot 
en klein. 

Is het zware geschut meer jouw ding? Site 
Gunfire herbergt een collectie militaire 
voertuigen om u tegen te zeggen. Kijk met 
verstomming naar enorme tanks, wapens en 
relieken uit de twee wereldoorlogen.

Even op adem 
komen
Gezellig uitblazen doe je bij een 
drankje in de lokale aeroclub of op 
het ruime terras van Perron Noord. 
Je boefjes spelen lustig krijgertje in 
de speeltuin. Terwijl jij een heerlijk 
gerecht soldaat maakt.

Op een originele manier  
het gebied verkennen? 
Neem in Kapellen de spoorfiets. 
En trap je een weg door het 
weelderige groen en ontdek langs 
het pad sporen uit het militaire 
verleden. Fun voor het hele gezin! 
Reserveer je fiets via
www.spoorfietsen.be.
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4 routes op het 
Kempense randje

De Kempen flirt met de Nederlandse grens. 
En dat levert enkele mooie fiets- en wandelroutes 

op. Sportief, leerrijk en natuurlijk plezant!

Dodendraadroute: 
vrolijker dan het klinkt
Deze interactieve fietstocht van 38 km 
voert je langs plekken die een bijzonde-
re betekenis hadden tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Volg de fietsknooppunten 
en doorkruis zowel Belgisch als Nederlands 
grondgebied. Infoborden, ingesproken ver-
halen, schildwachthuisje en reconstructies 
van de dodendraad beschrijven het leven 
langs de draadversperring.

Smokkelaarsroute: 
kat-en-muisspel met 
douaniers 
Trek 45 km door de Kempense grensstreek 
nabij Poppel, Ravels en Baarle. En ontdek 
hoe smokkelaars hun goederen de grens 
over kregen. Wie waren ze en wat probeer-
den ze te verbergen? De elf kunstige 
smokkelklompen op je route doen het 
verhaal uit de doeken. Gidsen Elena en 
Adriaan vertellen in audiofragmenten span-
nende anekdotes en stukjes geschiedenis. 

i

Vertrekpunt
Gemeentehuis Baarle-Hertog
Parallelweg 1, 2387 Baarle-Hertog

i

Vertrekpunt
VVV Ravels
Kloosterstraat 4, 2380 Ravels
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Loopgravenpad: op 
ontdekking in bunkers 
2007: de Duitse loopgravenlinie in het 
Mastenbos wordt ontdekt dankzij lucht- 
foto’s uit 1918 van luitenant Josef 
Zimmerman. Het Loopgravenpad van 1,5 
kilometer loodst je langs een deel van de 
goed bewaarde loopgraven en 21 bunkers. 
Méér loopgraven dan in de hele Westhoek! 

Volg je gids. Of durf jij in je eentje… een 
bunker binnensluipen? Bij de opvallendste 
overblijfselen uit de Eerste Wereldoorlog 
vind je infopanelen. Het ideale uitje met 
nieuwsgierige kinderen!

Krijg je niet genoeg van de buitenlucht? 
Het Mastenbos herbergt 178 hectare aan 
dichte bossen en zanderige heidevlaktes. 
Je spot zelfs bomendreven van vroegere 
landschapsparken. Ben je een dierenlief-
hebber? De waterpartijen zijn een pretpark 
voor vleermuizen, kikkers en padden. 

Bels Lijntje-
fietsroute
De vroegere spoorlijn tussen Turnhout 
en Tilburg vormt de perfecte fietsroute. 
Op het Bels Lijntje kom je nauwelijks 
auto’s tegen. Blaas stoom af tussen de 
groene velden. En verbaas je over de 
natuurpracht langs de oude treinverbin-
ding. Must-do: beklim de uitkijktoren voor 
een prachtig uitzicht over de Turnhoutse 
Vennen. 

Vertrekpunt
Stationsstraat 1, 2300 Turnhout

i

i

Vertrekpunt
Bezoekersparking 
Kalmthoutsesteenweg, 
2950 Kapellen
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Schenk jezelf de Kempen

Kempense sterrenchefs

80

90

96

Smullen in de Kempen betekent dubbel genieten. Je proeft 
niet alleen passie, creativiteit en vakmanschap. Je leert 
tegelijk de regio en haar inwoners kennen. Op het menu 
staan zowel onverwoestbare boerenkost als verrassende 
culinaire hoogstandjes. Zo tonen gerenommeerde chefs 
zich enthousiast over kaviaar… uit de Kempen. Spijs de 
hongerigen en laaf de dorstigen? Voor jou selecteerden we 
de leukste eet- en drinkuitstapjes.

17 21 6
bierbrouwerijen 

in de Kempen
erkende

streekproducten
in de Kempen

sterrenrestaurants 
in de Kempen
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Overnachten

Overnacht bij Linda en Marc in 
B&B Art. 14.

→ P. 107

Proeven van een 
saffraanontbijt?

Verrassende 
Kempenkost 

Saffraanboerderij: 
het Belgische rode 
goud
Op de saffraanboerderij van Linda en 
Marc in Morkhoven (Herentals) kleuren 
de velden in het najaar zachtpaars dankzij 
de saffraankrokus. “Toen we de boerderij 
kochten, stond alleen een B&B op de 
planning”, vertelt Linda. “In de tuinen 
telen we onze eigen groenten en fruit. 
Maar er bleef een perceel ongebruikt.” 
Tijdens een reis naar Bretagne bezocht 
het koppel een saffraanboerderij. “We wa-
ren gecharmeerd door deze specerij. En 
besloten om uit te zoeken of de Kempense 
grond geschikt is om saffraan te kweken. 
En of!”

“Je vindt onze saffraan niet in winkels. We 
willen mensen het hele verhaal meegeven 
voor ze ermee aan de slag gaan. Iedereen 
is welkom op onze boerderij.” Het rode 
goud vind je ook terug in enkele huisge-
maakte producten. Proef zeker eens de 
Rode van Morkhoven, een fruitig aperitief, 
of Saffrocaat: advocaat met een twist. 
De fonkelnieuwe SFFRNcello is een frisse 
digestief, in een borreltje en recht uit het 
vriesvak.

i

Saffraanboerderij
Leefdaalstraat 14, 2200 Herentals 
www.belgischesaffraan.be
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We gaan terug naar de 
pure, eerlijke essentie 
van ons eten: smaak.
Gert en Nancy, fiere eigenaars

Smaakhoeve 
De Lochtenberg: 
kazen die smaken
In Merksplas ligt Smaakhoeve De Loch-
tenberg. Passie voor kazen, respect 
voor dieren en duurzaam innoveren 
voeren er de boventoon. De familie 
Laurijssen maakt rauwmelkse kazen met 
een hart voor traditie. Op basis van 
recepten en technieken die al genera-
ties lang meegaan. Grazend op weides 
bezaaid met speciale kruiden, krijgen de 
koeien de beste zorgen. 

Dat weerspiegelt zich in de aparte 
smaak en kwaliteit van de kazen. 
Daarover zijn zelfs topchefs het eens. 
Het restaurant van de Smaakhoeve 
trakteert je op de lekkerste gerechten. 
Pizza, kaasschotel of zelfgemaakt 
hoeve-ijs? Laat je culinair verwennen in 
een prachtige groene setting.

i

De Lochtenberg
Lochtenberg 3c, 2330 Merksplas 
www.delochtenberg.be
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Kempense geitenkaas 
Polle: van kaaskroket 
tot geitenbrie
Al eens een ijsje op basis van geitenmelk 
geproefd? Eén hoorntje op het terras van 
geitenboerderij Polle in Lichtaart en je bent 
verkocht. Paul D’haene – Polle – startte in 
1983 met 30 dieren. Vandaag lopen er 600 
geiten in de ruime stal of de weide rond. 
Het kaasassortiment in de hoevewinkel is 
erg uitgebreid: zachte kazen, kaaskroketjes, 
heerlijke geitenkaastaart,… Noem maar op, 
je vindt het hier.

i

Polle 
Eerselingenstraat 36,  
2460 Lichtaart  
www.polle.be
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i

Royal Belgian Caviar 
Oude Kaai 26, 2300 Turnhout 
www.royalbelgiancaviar.be

W
IS

T JE DAT

Afhankelijk van de 
steursoort je tot 10 
jaar moet wachten 
alvorens je kaviaar 

kan oogsten?

Royal Belgian Caviar: 
zwart goud uit eigen 
land
Kaviaar spreekt tot de verbeelding. 
Alleen de steur produceert ‘visseneitjes’ 
die men als een delicatesse beschouwt. 
Bij Royal Belgian Caviar kennen ze er 
alles van. Het Turnhoutse bedrijf kweekt 
deze indrukwekkende vissen met grote 
vakkundigheid. Hun kaviaar is dan ook het 
summum van kwaliteit. 

Royal Belgian Caviar staat hoog aange-
schreven bij toprestaurants wereldwijd. 
Ook dicht bij huis smul je ervan. Chef-kok 
Alex Verhoeven serveert de lekkernij 
in zijn restaurant Hert in Turnhout. 
Zijn gerecht met langoustines en sint- 
jakobsschelpen, afgewerkt met Royal 
Belgian Caviar, is om vingers en duimen 
bij af te likken!

Proevertjeswandeling 
Neem een hap van Turnhout tijdens 
de Proevertjeswandeling. Combi-
neer Turnhoutse Kaviaar, Troefkes, 
toast met Kempense paté en een 
lekkere likeur met een ontspannen 
wandeling en je bent goed op dreef.
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Kempenaren zijn van nature 
rasechte bourgondiërs. De harde 
werkers, die dit ruwe land bewerk-
ten en uitbouwden tot wat het 
vandaag is, aten een stevig stukske 
om de vermoeiende dagen door te 
komen. Lekker eten en drinken zit 
diep in de lokale cultuur geworteld. 
Geen mens die eraan denkt daar 
iets aan te veranderen. Gelukkig. 

En het wordt nog beter. Want je 
mag gewoon mee komen proeven! 

Smullen op de fiets:   
Aardbeienroute
Het aardbeienwalhalla ligt in Hoogstraten. 
Zo beroemd dat de koning elk jaar het eerste 
bakje aardbeien van het genootschap ‘de 
Ghesellen van de Aarbei’ ontvangt. Nu is 
het jouw beurt! Spring op de fiets en volg de 
Aardbeienroute door Hoogstraten, de Mark-
vallei en velden vol eirbismen. Knijp op tijd je 
remmen toe en trakteer jezelf op een bakje.

De smaak van de streek

Vertrekpunt
Parking Van Cuyck 
Jan Van Cuyckstraat, 2320 Hoogstraten

i
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Krijg je niet genoeg 
van al dat lekkers?

Natuur

In Ranst doorkruis je met de 
fiets velden vol bloesems en 
fruit.

→ P. 34

Culinair

Zelf aan de slag met streek- 
producten? Vind hier een recept 
om duimen en vingers af te likken. 

→ P. 88

Zwarte pensen van   
Vandecruys: officieel 
Kempisch Streekproduct
Spring even binnen bij slagerij Vandecruys in Geel. 
VLAM bekroonde hun zwarte pensen met het 
label Kempisch Streekproduct. Het authentieke 
recept is een familiegeheim. Pas op zijn sterfbed 
verklapt vader aan zijn (schoon)zoon hoe hij de 
pensen moet draaien. Het proeven waard!

Elke laatste woensdagavond van mei, juni, juli en 
augustus vindt in Geel de streekproducten- en 
ambachtenmarkt plaats. Maak kennis met de 
unieke metiers. En savoureer de smaak van verse 
hoeveproducten. Op www.lekkergeel.be vind je 
meer info.

Kasterlee: waar 
pompoenen groeien
In het najaar is het al pompoenen wat 
de klok slaat in Kasterlee. Eetfestij-
nen, oogstfeesten en pompoendagen 
kleuren de straten oranje. Of wat 
denk je van een potje pompoen- 
schieten of een wedstrijdje kajakken 
in reuzepompoenen? Zien is geloven! 
De volledige kalender vind je op
www.visitkasterlee.be. 

i

Slagerij Vandecruys
Vaartstraat 44,
2240 Geel
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Buiten smaakt 
alles beter
Van al dat buiten zijn krijg je honger. Na het fietsen, varen, 
wandelen en ravotten beginnen je pagadders zeker en 
vast te watertanden bij het tevoorschijn toveren van een 
goedgevulde picknickmand.

Verrassend veelzijdig | Culinair | Heerlijke Kempenkost

De basisingrediënten voor 
een Kempense picknick

1

Een grote mand met 
zacht dekentje

2

Een vers molenbrood met 
een heerlijk stukje 

Postelkaas

3

Een flesje appelsap van 
boer Roes

4

Een bakje kraakverse 
Hoogstraatse aardbeien

5

En vooral heel veel tijd 
en ruimte 

Om te genieten van het lekkers. 
Om te leren touwtjespringen. 

Om op zoek te gaan naar vlinders 
of kikkers. Om te genieten van de 
rust. Om in reusachtige bomen te 

klimmen. Al die dingen hebben we in 
de Kempen in overvloed.

Pure rust
In het Balense natuurgebied Scheps spot je vogels, 
wandel je in een moerasgebied en lunch je op een heus 
picknickeiland.

i   Natuurgebied Scheps
 Halflochtdijk 3-9, 2490 Balen

Lekker picknicken
Een originele picknickplek in Grobbendonk? Hierzo! De abdij- 
ruïne ligt op een militaire domein. Pauzeer er tijdens een 
fietstocht langs een van de fietsknooppunten in de buurt.

i   Ruïne Ten Troon
 Troon 24, 2280 Grobbendonk

De Maatjes
Natuurgebied De Maatjes in Wuustwezel leent zich perfect 
voor een picknick en zoveel meer. Beklim de 7 meter hoge 
toren voor een weids uitzicht over de prachtige omgeving.

i   Uitkijktoren De Klot
 Sneygaertseweg, 2990 Wuustwezel

Verborgen plekje
Verorber in alle rust je picknick in De Blakheide. De 
knooppunten door het groene naaldbos leiden je naar 
een verborgen plekje met prachtig uitzicht. Dankzij de 
vogelkijkwand observeer je vogels zonder ze te storen.

i   De Blakheide
 Blakheide 13, 2340 Beerse

Laat die molen maar draaien
Parkeer je fiets en spreid je dekentje aan de Stenen Berg-
molen in Rijkevorsel. Deze robuuste reus dateert van 1861 
en werkt nog altijd! Neem zeker een kijkje op zondag.

i   Stenen Bergmolen
 Looiweg, 2310 Rijkevorsel
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Hoe maak 
je het?
1. Verwarm je oven voor op 200°C.
2.  Ontpit de pompoen. Snijd deze in stukken die  
 je makkelijk kan raspen (keukenmachine of met  
 de hand).
3.  Schil de sjalot (of ui) en het teentje look. Rasp  
 de pompoen, de sjalot (of ui) en de look.
4.  Klop de 3 scharreleitjes los in een kommetje en  
 voeg hierbij de melk en de room. Meng alles   
 goed samen. 
5.  Kruiden dit eimengsel stevig met peper, zout en
 gemberpoeder.
6.  Bekleed je bakvorm met het bladerdeeg. Prik in  
 de bodem wat gaatjes met een vork.
7.  Doe al de geraspte groenten in de bakvorm en  
 verdeel mooi gelijk. Overgiet met het eimengsel.
8.  Verkruimel nadien de geitenkaas over de quiche  
 en strooi er wat pijnboompitjes over.
9.   Nu zet je deze een 35 – 40 minuutjes in de
 voorverwarmde oven op 200°C. Eventueel   
 ietsje langer afhankelijk van de kracht van je oven.
10. De quiche is klaar, als deze mooi bol staat. Je  
 kan er ook met een satéstokje even in prikken.  
 De quiche is klaar als hieraan niets blijft kleven.
11.  Laat de quiche even afkoelen voor je hem   
 aansnijdt. Ideaal maak je hem een dag tevoren,  
 dan vermengen de smaken zich nog beter. 
12.  Smullen maar! Ook lekker met een seizoens- 
       slaatje.

Recept
Quiche met Kastelse pompoen 
en geitenkaas van de Polle

Wat heb 
je nodig:
 
- 1 rol kant-en-klare bladerdeeg
- 3 verse scharreleitjes
- 100 ml halfvolle of volle melk
- 100 ml volle room
- 600 gr pompoenvlees
- 1 sjalot of kleine ui
- 1 teentje look
- 125 gr zachte geitenkaas
   (van de Polle)
- gemberpoeder
- eventueel wat pijnboompitjes
- peper en zout
- 1 bakvorm

Dit is een recept van de Leefkamer. 
www.deleefkamer.be
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België is het bierland bij uitstek.  
Dat weet iedereen. Maar ken jij 
ook de Kempense brouwerijen?   
Wij stellen er vijf aan je voor.

Bier van het
bovenste 
schap

Verrassend veelzijdig | Culinair | Schenk jezelf de Kempen

i

Brouwerij Het Nest  
Beyntel 17, 2360 Oud-Turnhout 
www.brouwerijhetnest.be

i

Brouwerij De Dochter 
van de Korenaar 
Oordeelstraat 3B (3A), 
2387 Baarle-Hertog 
www.dedochtervandekorenaar.be

Van proeven tot 
brouwen
Een bierproefclubje dat uitmondt in 
een professionele brouwerij. Dat is 
het verhaal van Brouwerij Het Nest 
in Oud-Turnhout. Maar één ding 
bleef altijd hetzelfde: de passie voor 
bier. Op de bierkaart staan Schup-
penBoer, HertenHeer, PokerFace 
en het biologische biertje Tripel K. 
Ontdek ze tijdens een rondleiding 
met proeverij.

Biertroefroute
Turnhout: de stad van speelkaarten 
en … bier. De Biertroefroute loodst 
je langs enkele geselecteerde cafés. 
Je proeft er van een speciaal- 
bier en legt een kaartje in goed 
gezelschap. Koop de infobrochure 
(inclusief drankbonnen) voor 10 
euro bij Toerisme & UiT.

Bier voor Keizer Karel V
Keizer Karel V doopte bier tot ‘sap van de dochter van de 
Korenaar’. De perfecte inspiratie voor de naam van Ronald 
Mengerinks brouwerij. Een Nederlander die bier brouwt 
in Baarle-Hertog, op de grens van België en Nederland? 
Hoe eigenwijs. Die karaktereigenschap verwerkt hij ook in 
zijn bieren. In microbrouwerij De Dochter van de Korenaar 
produceert hij achttien biertjes met klinkende namen als 
Beau-Monde, L’enfant Terrible en Belle-Fleur. 
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i

‘t Hofbrouwerijke   
Hoogstraat 151, 2580 Beerzel 
www.thofbrouwerijke.be

In vuur en vlam
Guy Pirlot trekt in 2007 naar 
Zandhoven om er een eigen 
brouwerij uit de grond te stampen. 
Na een grondige renovatie stroomt 
er in 2011 Kempisch Vuur uit de 
brouwketels. Guys missie? Ambach-
telijk bierbrouwen met een twist. 
Hij combineert oude bierstijlen 
met nieuwe technieken. Bovendien 
heeft hij een groot hart voor de 
streek en haar geschiedenis.

i

Brouwerij Stokerij Pirlot 
Heistraat 3, 2240 Zandhoven 
www.brouwerijpirlot.be

Brouwen in den hof 
Een brouwerij in den hof van Jef? Ziezo: ’t Hofbrouwerijke in 
Beerzel is geboren! En nu is er ook een deel onder zijnen hof. 
Iets moois delen is nog leuker dan het voor jezelf houden. 
Kom dus zelf je bierbrouwkunsten testen in de kelder van de 
brouwerij. Elke eerste vrijdag van de maand slurp je bier in 
combinatie met een pizza uit de steenoven. 

Cultuur

En of de Kempen iets van 
bier kent! In Westmalle wordt 
de wereldberoemde Trappist 
van Westmalle gebrouwen. 
Santé!

→ P. 59

City Beer Golf
Drie steekbieren proeven terwijl je een potje golf speelt in 
de binnenstad van Herentals? Haal je beste swing uit de 
kast. Want City Beer Golf is een originele stadswandeling 
waar beleven, ontdekken en proeven centraal staan.

Het monster van 
Baskwadder spookt ‘s 
nachts door de straten.

Monsterlijk bier
Hoorde jij al het verhaal over Baskwadder? Dit monster 
spookt ’s nachts door de Kempense straten. En eet zonder 
verpinken prikkeldraad op. Natuurlijk is dit een broodje- 
aapverhaal. Maar het houdt kinderen wel braaf. Brouwerij 
Leysen in Herentals produceert het gelijknamige biertje 
tussen Nete en Aa. Benieuwd naar de smaak van Baskwad-
der Blond, Dubbel of Tripel? Koop het in de bijhorende 
winkel of beleef een degustatie in het proeflokaal.

i

Brouwerij Leysen   
Meivuurstraat 2, 2200 Herentals 
www.brouwerijleysen.be

Rondje Trappist
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Kempense 
kroegentocht

Niets beters dan binnenvallen in 
een Kempens cafeetje na een flinke 
wandeling of stevige fietstocht! 
Hier is de cafécultuur nog in volle 
glorie. Daar waar je brilglazen aan-
dampen en de warme gloed op je 
wangen slaat. Waar een allegaartje 
van decoratie verraadt dat er heel 
wat gefeest en beleefd is. 
Waar beroemde stamgasten deel 
uitmaken van het meubilair.

Perfect getapte pint
De bruine koerskroeg Café Welkom in Noorderwijk 
(Herentals) is trots op zijn trappers. Koersfietsen 
hangen aan de muur samen met puike prestaties en 
gouden medailles. De Westmalle Dubbel is hun tweede 
paradepaardje. Perfect getapt en geserveerd op ide-
ale temperatuur dankzij een speciale bierkoeler. Met 
deze trappist vieren ze hun zeges én hun nederlagen. 

TIP TIP TIP

Proef de Kempense 
biertjes en deel jouw 

favoriet op de app 
Untappd. 

i

Café Welkom   
Ring 20, 2200 Noorderwijk
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Uniek kader
Het Prinsenhof in Herenthout heeft zijn naam 
niet gestolen. Ooit was de herberg eigendom 
van de prinsen de Merode van Westerlo. En 
er wordt gefluisterd dat zelfs keizer Karel hier 
overnachtte. De voormalige boerderij-herberg 
is omgebouwd tot een echt karaktercafé. Hier 
zetten ze de volksmuziek een tikkeltje luider.

i

Prinsenhof 
Bevelse steenweg 1, 2270 Herenthout 

Passie en traditie
Marie, de voormalige cafébazin van Herberg In 
De Heide in Lichtaart (Kasterlee) staat hier in 
ieders geheugen gegrift. Sinds 2016 nam Lode 
het café over en houdt haar cafétradities in 
ere. “Dit is echt een kroeg met veel verhaal. 
Een pand met sfeer en geschiedenis.”, zegt 
Lode. Ooit al een portie pekelharing gekregen 
bij je pint? Hier is het dagelijkse kost.

i

Herberg In De Heide 
Herentalsesteenweg 97, 2460 Kasterlee

Zot van bier
Vader en zoon vonden hun roeping in bier en 
openden Bierkroeg Den Hulst in Herselt. Der-
tien bieren van het vat met tien wisselkranen 
én meer dan 450 bieren op fles. Verstopt in de 
bossen van de Merode kan je tussen pot en 
pint een spelletje petanque spelen. Of maak de 
Willem Elsschotwandeling waar je ongetwijfeld 
geïnspireerd van terugkeert. 

i

Bierkroeg Den Hulst 
Hulst 4, 2230 Herselt

Verken Herenthout
Wandel 11 km langs het Schipkespad door de 
vallei van de Nete en de statige Merodebos-
sen. Uitblazen doe je onderweg op Kruis-
kensberg, al eeuwen een bedevaartsoord 
met charmant kapelletje. 

i

Vertrek van de wandeling 
t Schipke 
Niemandshoek 12, 2270 Herenthout
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pure smaak

Een topkeuken ontdekken vóór anderen dat doen:
elke foodie droomt ervan. Koen Janssens is zo’n chef 
om in het oog te houden. In het Broosend Hof in 
Oud-Turnhout proef je Kempense smaken van vroeger 
en nu. Heel bijzonder: iedereen wil er BOB zijn! 

Ee
n 
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ie
 v
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r
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Verwacht geen hip concept of trendy 
interieur. “Wij presenteren ons zonder 
franjes”, vertellen Koen en partner 
Sandra. “Dure marketingcampagnes 
doen we bewust niet, toegevingen 
voor Michelin of Gault Millau evenmin. 
Vooral mond-aan-mondreclame bracht 
ons waar we vandaag staan. Traag 
gaat ook.” 

Liefde voor het vak
Koen heeft geen horecastamboom. 
“Ik reed bij de naburige feestzaal af en 
toe het gras af. Toen een afwasser niet 
opdaagde, ben ik ingesprongen. Zo rolde 
ik er toevallig in. Na mijn horecastudie 
deed ik ervaring op in enkele Kempense 
restaurants. Sandra is me gevolgd. Zij 
verhuisde van de afwas naar de zaal.”

De start van het Broosend Hof was alles-
behalve vanzelfsprekend. In 2008 - twee 
weken voor de financiële crisis - kocht 
het duo een Kempense hoeve. De borden 
van de vorige eigenaar stonden gelukkig 
nog in de kast. De wijnleverancier schonk 
een collectie glazen. Waar nodig staken 
de ouders een handje toe. “We hebben 
zwarte sneeuw gezien maar dankzij onze 
liefde voor het vak is het gelukt.”

Lekker lokaal
Koen en Sandra vinden topingre-
diënten om de hoek. Het appelsap 
van Roes uit Oud-Turnhout vormt 
een vast ingrediënt van de smaak-
maekers. De uitbaters van het 
lokale wijndomein ‘Het Welvaeren’ 
zijn goede vrienden. En voor een 
toefje luxe kiest Koen Royal 
Belgian Caviar uit Turnhout.

i

Broosend Hof  
Brooseinde 61, 360 Oud-Turnhout 
www.broosendhof.be
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Natuur als motor
De natuur vormt voor Koen een onuitput-
telijke inspiratiebron. De dag start steevast 
met een ochtendjogging door de bossen in 
Oud-Turnhout. In de keuken luidt het motto 
‘eerlijk en vers’. De chef werkt graag met 
lokaal geteelde groenten, bij voorkeur uit 
eigen moestuin of serre. Verloren groenten 
als aardpeer of kardoen krijgen een hoofdrol 
op je bord. Het gaat er opvallend gemoedelijk 
aan toe in het Broosend Hof. Een klant die een 
voorraad appelen schenkt? Koen bakt een 
tarte tatin voor bij de koffie. 

De kaart bevat vooral populaire klassiekers. 
Op maandag serveert de chef een verras-
singsmenu, bereid met de overgebleven 
producten van het voorbije weekend. 
Creatief met restjes voor gevorderden!

Verrassend veelzijdig | Culinair | Kempense sterrenchefs

Jaloers op BOB
In de meeste restaurants blijft BOB 
op zijn honger. Niet in het Broosend 
Hof. Sandra creëert voor elk degus-
tatiemenu vier ‘smaakmaekers’, 
alcoholvrije drankjes op basis van 
fruit, groenten en kruiden. De smaken 
intrigeren, de presentatie - denk: 
antieke glaasjes uit de familiecollectie, 
een madeleintje in ijs en een groen-
tespiesje bovenop - oogt feestelijk. 
Bovendien creëren ze extra animo 
aan tafel. Een absolute hit en niet 
alleen bij BOB’s!

Het illustreert hoe Koen en Sandra 
iedereen willen verwennen. “Onze 
filosofie is simpel: gasten het gevoel 
geven dat ze in hun eigen woonkamer 
dineren. Volledig ontspannen en 
helemaal zichzelf.”

Kook de Kempen
Zelf een Kempens 
driegangenmenu op tafel 
toveren? Koen tipt:

1

Voorgerecht: slaatje met 
gerookte makreel, geiten-
kaas van Polle, tomaatjes, 
selder, rode ui en een lichte 
vinaigrette

2

Hoofdgerecht: gegrilde 
onglet of bavette met jonge 
wortelen, peulvruchten en 
gekookte aardappel

3

Dessert: Hoogstraatse 
aardbeien, crumble van 
zanddeeg, vanilleijs en zacht 
opgeklopte room

Serveer er een Edelrood 
van de Kapittelberg uit 
Herselt bij.

Op bushcraft in de 
Kempen
Tweemaal per jaar organiseert het 
Broosend Hof een evenement, zoals 
een vertelavond of wandeling. Met 
soulmate Mike De Roover van Rewil-
ding uit Arendonk plant Koen in de 
toekomst avontuurlijke activiteiten. 
Waaronder een speurtocht naar 
eetbare wilde planten in het bos, in-
clusief avondmaal bij het kampvuur!
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De Turnovatoren is een bruisende plek in 
hartje Turnhout waar wonen, shoppen 
en beleven hand in hand gaan. Op de 
bovenste verdieping vind je restaurant 

Hert, waar je kan genieten van een hoogstaande, 
pure keuken en een prachtig uitzicht op de stad 
en de Kempen. Dankzij gastvrouw én sommelier 
Nathalie, chef-kok Alex en alle medewerkers zit je 
bij Hert culinair in de wolken. 

Restaurant Hert staat voor gedurfde
gerechten en een volle smaak met respect 
voor natuur en omgeving. Chef-kok Alex 
beantwoordde graag enkele vragen.

Wat maakt Hert bijzonder? 
Alex: Dat is sowieso een combinatie 
van factoren. Je hebt uiteraard het 
panoramisch zicht waar elke klant van 
kan genieten, maar ook onze keuken is 
uniek. Mijn persoonlijkheid en visie op 
lekker, gastronomisch eten proef je in 
onze gerechten. 

Wat is jullie specialiteit?
Alex: Wij gaan volop voor de puurheid 
van onze gerechten. Geen poespas, maar 
wel met lef gemaakt. Ik werk ook graag 
met vis en schaaldieren uit de Noordzee 
of de Oosterschelde. Het koude, zoute 
water zorgt voor een unieke smaak waar 
ik erg van houd. 

Koop je je ingrediënten lokaal?
Alex: Ja, ik geloof heel erg in een korte 
keten. Mijn appels komen van Roes uit 
Oud-Turnhout, de groenten van bij Deli … 
Ik koop mijn ingrediënten trouwens nooit 
online, maar bij mensen die ik ken en ver-
trouw. Alleen topproducten die ik lokaal 
niet vind, laat ik van onze buurlanden 
overkomen. 

Je beoefent een intens beroep. Hoe 
ontspan jij?
Alex: Ik heb niet veel tijd om te ontspan-
nen, maar als het even te druk wordt vind 
je mij op het dakterras van Turnova. Dat 
is ook lekker dichtbij (lacht). Even het 
hoofd leegmaken en ik kan er weer tegen!

Genieten op
hoog niveau
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Ga je weleens ‘op een ander’?
Alex: Absoluut. Ik ben grote fan van 
restaurant La Cuchara in Lommel, 
waar mijn goede vriend Jan Tournier 
chef is. Het is voor mij de enige 
plek waar kunst en eten geslaagd 
worden gecombineerd.

i

Restaurant Hert 
Turnovatoren 18, 2300 Turnhout  
www.hert.be 
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Overnachten
Lekker onthaasten in de Kempen

Dromen op de Kempense buiten

Familiemomenten in de Kempen

104

108

116

Bij ons geen wekker, stress of drukte. Wel op het menu: 
het échte buitengevoel, een royale portie gezelligheid en 
een reeks originele overnachtingsformules. Knijp er even 
tussenuit met je geliefde. Met je kroost op stap? Maak van 
een van de Kempense vakantiewoningen je tijdelijke thuis. 
Familie en vrienden: die neem je toch gewoon mee? Klaar 
voor een selectie van de origineelste en gezelligste over-
nachtingen? Zet de koffer alvast klaar.

slapen bij
de koeien 

kamperen in
een toren

snurken langs
het water
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B&B De ZIL in 
Herselt heeft alles. 
Een enthousiaste 
en attente gast-

vrouw. Een karaktervol 
pand boordevol rust en 
sfeer. En het fantastische 
Merodegebied als achter-
tuin. Kies voor een vakantie 
die ontspant én oppept.
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ZEN in
de ZIL

i

B&B De ZIL 
Zillekespad 2, 2230 Herselt 
www.dezil.be

D
A

N
A’

S A
ANRADERS

Bierkroeg ‘Den Hulst’ 
heeft maar liefst 
400 bieren. Ook 

leuk: wijndomein Ten 
Kapittelberg.

“Wow, dit is het mooiste plekje van Blauberg. Hier wil ik ooit 
wonen”, dacht Dana Vermetten toen ze langs het Zillekespad 
jogde. Eén eenzame hoeve en errond 360° groen. Bij het over-
lijden van de bewoners aarzelden Dana en echtgenoot Theo 
geen moment en deden een bod. 

Verwenmicrobe
Een B&B leek het duo een logische stap gezien hun geza- 
menlijke hobby’s: gasten ontvangen en koken. Ze stripten 
het woonhuis en de stallingen. Moeilijk voor te stellen dat 
in de drie stemmige gastenkamers ooit koeien loeiden. Het 
interieur oogt sereen: gekalkte muren in aardtinten, blank-
houten vloeren en natuurlijke materialen. Sinds 2016 is Dana 
fulltime gastvrouw van De ZIL, dialect voor een oude opper-
vlaktemaat. “Elke dag blijft het uitkijken naar nieuwe gasten 
en hun verhalen. Dat houdt het boeiend.” 

Oehoe als wekker
Hoe verklaart Dana de laaiende commentaren op reviewsites? 
“Door de namen op het krijtbord bij de toegangsdeur voelen 
gasten zich meteen welkom. Van het ontbijt maak ik een echt 
verwenmoment. Aan tafel geserveerd, met à la minute geperst 
fruitsap en kazen van zuivelboerderij De Ploeg. Bovenal char-
meert de rust. Hier steekt een wilde ree nog zijn neus aan het 
venster of wekt een uil je met zijn vrolijke ‘oehoe’. Wanneer 
mijn gasten opgewekt en vol energie vertrekken, voelt het 
alsof ik hen een cadeau gaf.”

Van pop-upcafé tot Willem 
Elsschotjaar 
Ook niet-logés zijn welkom. Combineer een luxe- 
ontbijt (reserveer vooraf) met een Willem Elsschot-
wandeling in Herselt. In juli en augustus opent Dana 
elke zondagnamiddag een pop-upcafé voor fietsers 
en wandelaars.
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Overnachten in luxe
MÉT KARAKT

E
R

Zachte lakens, heerlijk bed, opgeruimde kamer. Af en toe is er niet 
meer nodig om een mens content te stellen. Logeren in de Kempen 
kan landelijk of verbazend hip. Ontdek drie (h)eerlijke aanraders.

i

Hotel Jerom  
Putsesteenweg 125,  
2920 Kalmthout  
www.hoteljerom.be

Ontwaken naast de heide
Achter Hotel Jerom in Kalmthout schuilt een 
ijzersterk duo: Jorg en Kato. Kwaliteit, gezelligheid en 
beleving zijn hun stokpaardjes. Iedereen stapt hier 
gegarandeerd met het juiste been uit bed. Want elke 
dag krijg jij een heerlijk ontbijt voorgeschoteld: kraak-
vers én gevarieerd. Gesterkt om op wandel te gaan 
met het bos als buur. Hier lonkt de Kalmthoutse Heide. 
Ga je met het hele gezin op pad? Boek dan de familie-
kamer met mezzanine, waar je kleine rakkers zich na 
een actief dagje verder uitleven of tot rust komen. 
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Culinair

De uitbaters stampten 
bovendien de eerste 
Belgische saffraanboerderij 
uit de grond, wat de keuken 
dat vleugje extra geeft.

→ P. 80

Rood goud in de 
Kempen

Van jeneverstokerij naar luxe kamer
B&B Stillant in Lille kent een rebelse voorgeschiedenis. Vroeger huis-
vestte hij strenge leerkrachten Latijn die met hun richel straf uitdeelden. 
Later maakte hij plaats voor een jeneverstokerij en bierbottelarij. Een 
overblijfsel van die tijd? Het waanzinnig populaire biertje Tipsy. Je proeft 
de geschiedenis in het glas. Geen fan van bier? Bezoek dan de prachtige 
binnentuin of boek jouw exclusieve kamer. 

i

B&B Art.14 
Leefdaalstraat 14, 
 2200 Morkhoven  
www.art14.be

i

B&B Stillant 
Singel 23, 
2275 Gierle 
www.stillant.be

Ultieme wauwgevoel
Een Antwerps koppel verlaat het stadstumult 
en kiest resoluut voor de uitgestrekte akkers 
van Morkhoven (Herentals). De renovatie van 
de oude hoeve leidt tot een energieneutraal 
stulpje, dat Linda en Marc Art.14 dopen. Hun 
eigen moestuin, aangevuld met wat bioboeren 
kweken, voorziet de gasten van verse streek-
producten. Overnacht in één van de ruime gas-
tenkamers of kies voor het gezellige bakhuis 
met zicht op de saffraanvelden. Mag het wat 
avontuurlijker? Dan is het Bed on Wheels de 
geknipte slaapplek voor jou!
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Allemaal de boom in!

Onvergetelijke momenten creëer 
je zelf. Druk op de slowmotionknop 
en trakteer je familie of vrienden 
op een unieke kampeerbelevenis 
in het boomhuttendorp van Bram 
en Karen. Ontdek de nieuwste 
feelgood logeerplek in de Kempen: 
Treelodge in Retie. 

i

Treelodge 
Hoevendijk 27, 2470 Retie 
www.treelodge.be

Dromen of doen? Bram en Karen 
gaan voluit voor optie twee. Hij 
bouwt als tienjarige al boomhutten, 
zij giet ideeën in concrete plannen. 
Beiden kicken op het buitenleven. 
Waarom geen bos kopen voor een 
boomhuttendorp?

Kamp Kempen
Hun enthousiasme werkt aanstekelijk: de 
gemeente Retie en de bank gaan over-
stag, familie en vrienden steken spontaan 
de handen uit de mouwen. Treelodge ligt 
weggestopt tussen het groen. Boomhut 
Tjiftjaf oogt stoer door het recuperatie-
hout, Bonte Specht lekker strak. 

De natuur lonkt voortdurend. De scouts-
kist bevat een handzaag om zelf hout te 
klieven. Een vuurpot waarmee je bij het 
kampvuur kokkerelt. En loepjes om met de 
kinderen het bos te verkennen. 

Geluksmomentjes
Natuur, avontuur, vrijheid en een snuifje 
luxe. Dat is volgens Bram en Karen het 
succesrecept voor het ultieme geluk. 
’s Avonds luisteren naar de stilte op het 
terras of liever sterren tellen in je hottub? 
“We proberen alle zintuigen te prikkelen. 
Zo dromen we hardop van een buitenkeu-
ken en een café waar onze logés relaxen 
bij een biertje. Momenteel is het razend 
druk maar ooit hopen we trager te leven. 
We willen hier samen met onze kinderen 
en gasten memorabele momenten delen.”

Ik ga op reis en neem 
mee
… niets! Treelodge is verrassend comfor-
tabel: verwarming, bad, douche, toilet, 
ingerichte keuken en wifi. Linnen en 
handdoeken te huur. Je logeert er met 
maximaal zes personen.

Van droom naar droomplek

• winter 2016: eerste brainstorm 
• maart 2017:  bod op bos aanvaard
• 2017 en 2018: plannen tekenen en 

 vergunningen aanvragen
• augustus 2019: papierwerk in orde
• winter 2019-2020: boomhutten  

krijgen vorm
• april 2020: eerste gasten arriveren
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Op de boeren-
buiten met je 
kinderen 
Breng het plattelandsleven tot bij jou en logeer 
op unieke plekken. 

Slapen tussen de kalfjes
Breng het boerenleven tot in je slaapkamer en kom te weten 
hoe het plattelandsleven écht is. Bij boerderij Loei Dolle Pret in 
Herenthout slaap je in een kalfjesiglo, speel je boerengolf en race 
je in gocarts. Met een schattig kalfje als kamergenoot!

i

Loei Dolle Pret  
Heikant 86B, 
2270 Herenthout 
www.loeidollepret.be 

Ideaal
voor de kids

Natuur

Dierenliefhebber in het 
algemeen? Hier lees je alles 
over koeknuffelen.

→ P. 52

Hottub onder de sterren
Zin in een beetje retro? Dan is de kleurrijke pipowagen misschien wel 
iets voor jou. Of verblijf je liever in een voormalige koestal? Het kan 
allebei in B&B Maarle in Poppel (Ravels). Eén ding is zeker: verras-
send is het wel! Droom weg in een houtgestookte hottub onder de 
sterrenhemel, praat urenlang bij de vuurplaats of lees een boek in de 
hangmat. Heb je een trouwe viervoeter? Breng hem zeker mee. 

i
     B&B Maarle

             Maarle 14, 2382 Ravels 
 www.bbmaarle.com

Comfortabel kampgevoel
Slapen in een echt Kabouterhuisje midden in een speelbos? Een droom 
voor elk kind, toch? Het Kabouterboshuisje in Kasterlee is een coole, 
ronde vakantiewoning in hout. Met een beetje verbeelding herken je 
er een paddenstoel in. Zeker doen: maak een grote bakfietstocht met 
jouw kinderen vooraan: in de cockpit van het bos.

i
     Kabouterhuisje

             Klein Hoeven 17, 2460 Kasterlee 
 www.boshuisje.be

Het leven zoals het is: boerderij
Altijd al mee willen rijden op een tractor? Of kalfjes uit je hand laten 
eten? Op Vakantieboerderij De Drieshoeve in Tielen (Kasterlee) rea-
liseren ze kinderdromen. Op deze vakantie- en zorgboerderij slaap je 
met uitzicht op de kalfjesstal. Hier kan je elke dag helpen met de boer. 
Te veel hooi op je vork genomen? Week dan je spieren los in de jacuzzi 
of zweet uit in de infraroodsauna. 

i
     Vakantieboerderij De Drieshoeve

             Hoek 39, 2460 Tielen 
 www.dedrieshoeve.com
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Natasja: “In mijn kindertijd vertrokken wij ook met 
heel ons hebben en houden naar de Lilse Bergen. Het 
was een fantastische tijd. Die herinneringen wil ik met 
onze meisjes delen.”
 
Frauke: “Basil (8), Max (10) en Liam (11) ruilen hun 
bed maar al te graag in voor een tent, hun wekker 
voor tjirpende vogels en onze keurige tuin voor weel-
derig groen. Hun avontuur begint zodra de eerste 
pikketten in de zanderige bodem worden gepriemd. 
Samen met de dochters van Natasja ontdekken ze 
nieuwe paadjes en klimbomen, crossen ze over de 
camping en maken ze volop nieuwe vriendjes. Dit jaar 
hadden we een extra verrassing in petto: suppen op 
de zwemvijver. Een super leuke ervaring!”

Valerie: “Ik heb zelf geen kinderen, maar ik vind het 
geweldig om er met hen op uit te trekken. Ik ben 
hun coole tante. Elk jaar neem ik de daktent mee en 
monteren we die samen op de jeep. Iedereen doet 
enthousiast mee. Na hier en daar wat gehakketak, 
kijken we voldaan naar onze constructie. Een knap 
staaltje teamwerk!” 

Natasja, zus Valerie en 
vriendin Frauke zijn 
drie hartsvriendinnen 
die in het onderwijs 

staan. Aan het begin van de zomer 
blokkeren ze steevast vijf dagen 
in hun agenda. Dan zakken ze 
samen met de kinderen af naar 
luilekkerland: de Lilse Bergen. 
Het uitgelezen moment om te 
bekomen van het schooljaar. 

K
A

M
PEERVOORDEEL

’s Avonds bij
de zonsondergang 
terugblikken op de 
belevenissen van

de dag.”
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Als eerste naar de 
speeltuin? 3, 2, 1, GO 
Natasja: “Mijn dochters Marie (7) en Juliette (6) zijn 
twee duracellkonijntjes. Ze willen een hele dag door 
spelen, in het water plonsen, fietsen en nieuwe dingen 
ontdekken. Daarom kozen we voor de Lilse Bergen. 
Hier is alles mogelijk. Ze spelen hier onvermoeibaar, 
kronkelen als slangetjes van de glijbanen en klauteren 
en slingeren zich een weg door de speeltuin. Hun 
fantasie en creativiteit draait hier op volle toeren. 
En de camping is op een aantal keer trappen van de 
speeltuin. Ideaal dus.” 
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Hakuna Matata: heb 
geen zorgen 
Natasja: “Niet alleen voor de kinderen, 
maar ook voor ons is dit de ideale vakan-
tiebestemming. Je moet aan niets denken. 
Hier heb ik nog eens tijd om een boek vast 
te pakken. Dat doe ik thuis veel te weinig. 
En in de vooravond steken we de barbecue 
aan, zetten we de cava koud en maken we 
de aperitiefhapjes. We zingen, dansen en 
genieten van elkaars gezelschap.”

Eldorado van de 
Kempen 
Valerie: “We proberen elk jaar hetzelfde 
plekje te bemachtigen, waar we dagelijks 
getrakteerd worden op een schitterende 
zonsondergang. We noemen het ‘ons 
Eldorado’. De gouden gloed bij valavond, 
het glinsterende witte zand en de pret-
lichtjes van de zwemvijver: ze geven ons 
een gelukzalig gevoel.”

De Kempen bulkt van de
campings. Reserveer je 
plekje op camping Baalse 
Hei in het Turnhouts 
Vennengebied of verken de 
Kastelse bossen vanuit je 
bungalow op camping
Houtum. Wil je meer 
weten? Surf naar
www.kempencampings.be

Natuur

Benieuwd naar andere verrassende activiteiten 
voor je kleine avonturiers? 

→ P. 38

Meer klimmen
en ravotten

i

Lilse Bergen 
Strandweg 6, 2275 Lille 
www.lilsebergen.be
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Plezante familie-
vakantie
Opgelet: eens je deze verrassende overnachtingen hebt 
ervaren, wil je nooit meer naar huis. Neem dus familie 
en vrienden mee en ontdek hoe bijzonder de Kempense 
nachten zijn.
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Beetje retro, heel hip
Een grote schuur, tuin en veel inspiratie: 
het recept voor een originele slaapplek. 
Kies jij voor de retrocaravan? Een 
plekje op de hooizolder? Of palm je de 
woonwagen in? In Lichtaart (Kasterlee) 
staat een schuur vol verrassingen met 
plaats voor elf personen. Keuvel tot in 
de vroege uurtjes aan de authentieke 
bar: het pronkstuk van de schuur. En 
daag elkaar uit tot een potje tafelvoet-
bal of -tennis.

Je pagadders leven zich uit in de boom-
hut terwijl jij geniet van de prachtige 
tuin. De lange tafel nodigt uit om met z’n 
allen aan te schuiven. Smullen maar van 
al het lekkers dat je bereidt in de open 
keuken.

Met de Kempense Heuvelrug als buur, 
zit je gebeiteld voor een paar dagen 
rondstruinen in de heide. Ook mountain-
bikers komen aan hun trekken.

i

B&B Egelantier 
Dopheistraat 7, 2370 Arendonk 
www.egelantier.org

Gezellig met z’n allen
Slaap eens in een joert. Bij B&B Egelantier in 
Arendonk breng je je weekend door in een ronde 
Mongoolse nomadentent met vijftien bedden. Kruip 
‘s avonds rond de haard in de tent – dé garantie 
voor een gezellige avond. Je maaltijden bereid je in 
de buitenkeuken: de barbecue en pizzaoven staan al 
klaar. En de hond, die neem je toch gewoon mee!

Lekker geslapen? Dan ben je klaar voor een fikse 
wandeling in het wandelnetwerk Kempens Land-
goed. Of spring op je stalen ros voor een fietsuitje. 

i

Vakantieschuur De Zwaluw 
Oosthukkel 37, 3460 Kasterlee 
www.dezwaluw.be 
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De sfeer van weleer
Vintage overgoten met een industrieel sausje. 
De Lieshoeve in Arendonk is gehuld in een 
huiselijke sfeer met een hoekje af. Elke ruimte 
verrast met details die het interieur áf maken. 
Beleef een zenmoment in de hottub. Vanuit het 
boombed heb je dan weer een hemels uitzicht 
op de uitgestrekte weides. De kinderen verma-
ken zich met de sjoelbak, het tafelvoetbal of op 
de trampoline. 

i

De Lieshoeve 
Mierdseweg 21, 2370 Arendonk  
www.delieshoeve.com

Luxe met een plus
Sommige vakantiewoningen hebben net dat 
tikkeltje meer. Het Witte Zandpat is zo’n adres. 
Pat en Katrien toverden eigenhandig een voor-
malige rundveehouderij om tot een luxueuze 
vakantiewoning voor 10 personen. Toerisme 
Vlaanderen beloonde het vakantiehuis met 
vijf sterren. Ook van Toegankelijk Vlaanderen 
kreeg het een kwaliteitslabel.

In je persoonlijke pub kom je samen voor een 
avondje spelen, dansen of tooghangen. De frigo 
is alvast gevuld! Het vakantiehuis in Dessel 
grenst aan uitgestrekte weides die uitmonden 
in een oude witzandgroeve. Ga op pad en 
geniet van de natuurpracht. 

i

Het Witte Zandpat 
Kromstraat 25, 2480 Dessel 
www.hetwittezandpat.be
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Voor de
stappers

Een met de natuur
Pak je matje en je slaapzak in om te kamperen in de Shelter. 
Midden in de bossen van de Kempense Heuvelrug ga je 
back to basics. Hoor de vogeltjes fluiten en het haardvuur 
knisperen terwijl je je potje klaarmaakt. Neem 29 vrienden 
en vriendinnen mee en ontdek samen de weldadige rust van 
de Kempen.

i
     Den Brink

             Bosbergen 1, 2200 Herentals  
 www.hopper.be

Natuur

Overnacht je in De
Lieshoeve (Arendonk) 
en ben je een fervente 
stapper? Haal dan zeker 
je hart op in domein Hoge 
Vijvers.

→ P. 20

Verblijf je in Het Witte 
Zandpat (Dessel)? Trotseer 
dan zeker de 216 treden van 
de Sas4-toren en aanschouw 
van het spectaculair
vergezicht. 

→ P. 39
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verrassend
overzichtelijk
Op de volgende pagina’s ontdek je de troeven per gemeente 
of stad in een oogopslag.

Natuur Cultuur Culinair Overnachten
25% 25% 25% 25%
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Arendonk

Baarle-Hertog-Nassau

Balen

Beerse 

Berlaar

Bonheiden

Brasschaat

Brecht

Toeristische dienst: Vrijheid 29, 2370 Arendonk | +32 14 40 90 69 | toerisme@arendonk.be | www.arendonk.be/bezoeken

Toeristische dienst: Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau | +31 13 507 99 21 | info@toerismebaarle.com | www.toerismebaarle.com

Toeristische dienst: Bevrijdingsstraat 1, 2490 Balen | +32 14 74 40 50 | toerisme@balen.be | www.ontdekbalen.be

Toeristische dienst: Heilaarstraat 35, 2340 Beerse | +32 14 60 07 70 | toerisme@beerse.be | www.toerismebeerse.be

Toeristische dienst: Markt 1, 2590 Berlaar | +32 3 410 19 00 | vrijetijd@berlaar.be | www.berlaar.be/toerisme

Toeristische dienst: Jacques Morrensplein 2, 2820 Bonheiden | +32 15 50 28 70 | toerisme@bonheiden.be | www.bonheiden.be/toerisme

Toeristische dienst: Bredabaan 182, 2930 Brasschaat | +32 3 650 03 01 | toerisme@brasschaat.be | www.brasschaat.be/toerisme

Toeristische dienst: Gemeenteplaats 1, 2960 Brecht | +32 3 660 28 30 | toerisme@brecht.be | www.toerismebrecht.be
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Dessel

Essen

Geel

Grobbendonk

Heist-op-den-Berg

Herentals

Herenthout

Herselt

Toeristische dienst: Hannekestraat 1, 2480 Dessel | +32 14 38 99 32 | toerisme@dessel.be | www.dessel.be/toerisme

Toeristische dienst: Moerkantsebaan 50, 2910 Essen | +32 3 677 19 91 | info@vvvessen.be | www.vvvessen.be

Toeristische dienst: Markt 1, 2440 Geel | +32 14 56 63 80 | toerisme@geel.be | www.visit-geel.be

Toeristische dienst: Astridplein 3, 2280 Grobbendonk | +32 14 51 43 94 | toerisme.grobbendonk@briljantekempen.be | www.grobbendonk.be

Toeristische dienst: 
Postweg 6, 2220 Heist-op-den-Berg | +32 15 25 15 82 | toerisme@heist-op-den-berg.be | www.heist-op-den-berg.be/toerisme

Toeristische dienst: Grote Markt 35, 2200 Herentals | +32 14 21 90 88 | toerisme@herentals.be | www.herentals.be/toerisme

Toeristische dienst: 
Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout | +32 14 50 78 50 | vrije.tijd@herenthout.be | www.herenthout.be/vrije-tijd/toerisme

Toeristische dienst: Asbroek 1, 2230 Herselt | +32 14 53 90 54 | toerisme@herselt.be | www.herselt.be/vrije-tijd/toerisme
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Hoogstraten

Kalmthout

Kapellen

Kasterlee

Laakdal

Lier

Lille

Malle

Toeristische dienst: Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten | +32 3 340 19 55 | toerisme@hoogstraten.be | www.hoogstraten.be

Toeristische dienst: Putsesteenweg 131, 2920 Kalmthout | +32 3 666 61 01 | toerisme@kalmthout.be | www.visitkalmthout.be

Toeristische dienst: Antwerpsesteenweg 130, 2950 Kapellen | +32 3 660 66 01 | toerisme@kapellen.be | www.kapellen.be

Toeristische dienst: Markt 42, 2460 Kasterlee | +32 14 84 85 19 | toerisme@kasterlee.be | www.visitkasterlee.be

Toeristische dienst: Markt 19, 2430 Laakdal | +32 13 67 01 10 | toerisme@laakdal.be | www.laakdal.be/toerisme

Toeristische dienst: Grote Markt 58, 2500 Lier | +32 3 800 05 55 | info@visitlier.be | www.visitlier.be

Toeristische dienst: Rechtestraat 44, 2275 Lille | +32 14 88 20 10 | toerisme@lille.be | www.lille.be/toerisme

Toeristische dienst: Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle | +32 3 310 05 14 | toerisme@malle.be | www.toerisme-malle.be
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Meerhout

Merksplas

Mol

Nijlen

Olen

Oud-Turnhout

Putte

Ranst

Toeristische dienst: Markt 1, 2450 Meerhout | +32 14 24 99 28 | toerisme@meerhout.be | www.meerhout.be

Toeristische dienst: Markt 1, 2330 Merksplas | +32 14 63 94 77 | toerismemerksplas@skynet.be | www.toerismemerksplas.be

Toeristische dienst: Markt 1a, 2400 Mol | +32 14 33 07 85 | toerisme@gemeentemol.be | www.visitmol.be

Toeristische dienst: Spoorweglei 42, 2560 Nijlen | +32 3 481 81 48 | info@briljantekempen.be | www.briljantekempen.be

Toeristische dienst: Lichtaartseweg 9, 2250 Olen | +32 14 27 94 22 | vrije.tijd@olen.be | www.olen.be

Toeristische dienst: Kerkstraat 46, 2360 Oud-Turnhout | +32 14 47 94 94 | toerisme@oud-turnhout.be | www.toerismeoud-turnhout.be

Toeristische dienst: Gemeenteplein 1, 2580 Putte | +32 15 76 78 87 | toerisme@putte.be | www.putte.be

Toeristische dienst: Antwerpsesteenweg 43, 2520 Ranst | +32 3 225 34 19 | toerisme@ranst.be | www.ranst.be
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Ravels

Retie

Rijkevorsel

Schilde

Schoten

Turnhout

Vorselaar

Westerlo

Toeristische dienst: Kloosterstraat 4, 2380 Ravels | +32 14 65 21 55 | info@toerismeravels.be | www.toerismeravels.be

Toeristische dienst: Markt 1, 2470 Retie | +32 14 38 92 30 | toerisme@retie.be | www.retie.be

Toeristische dienst: Hoogstraatsesteenweg 19, 2310 Rijkevorsel | +32 3 340 00 53 | toerisme@rijkevorsel.be | www.rijkevorsel.be/toerisme

Toeristische dienst: Kerkstraat 24, 2970 Schilde | +32 3 685 34 21 | toerisme@voorkempen.be | www.schilde.be

Toeristische dienst: Sint-Cordulastraat 10, 2900 Schoten | +32 3 680 09 49 | toerisme@schoten.be | www.schoten.be

Toeristische dienst: Grote Markt 44, 2300 Turnhout | +32 14 44 33 55 | toerisme@turnhout.be | www.toerismeturnhout.be

Toeristische dienst: Markt 14, 2290 Vorselaar | +32 14 50 11 01 | www.vorselaar.be/toerisme

Toeristische dienst: Sint-Lambertusstraat 4, 2260 Westerlo | +32 14 54 54 28 | info@toerismewesterlo.be | www.toerismewesterlo.be
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Wijnegem

Wuustwezel

Zandhoven

Zoersel

Toeristische dienst: Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem | +32 3 288 21 10 | gemeente@wijnegem.be | www.wijnegem.be

Toeristische dienst: Dorpsstraat 36, 2990 Wuustwezel | +32 3 690 46 43 | oerisme@wuustwezel.be | www.wuustwezel.be

Toeristische dienst: Liersebaan 12, 2240 Zandhoven | +32 3 410 16 43 | toerisme@zandhoven.be | www.zandhoven.be

Toeristische dienst: Oostmallebaan 15, 2980 Zoersel | +32 3 298 00 00 | toerisme@zoersel.be | www.toerismezoersel.be
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* ‘I like this place and could willingly waste my time in it.’ — W. Shakespeare

Ik zen zoew verzot oep 
dees streek dak hie 

vanzelves mennen tijd zou 
kunnen oepsmossen.*
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www.kempen.be

Het Kempengevoel. 
Je kan het snuiven 

in onze bossen, uit onze 
meren scheppen en proeven 
van onze velden. Je kan 
het horen bruisen in onze 
steden, in je glas of in de 
sappigste tongval van 
Vlaanderen. 
 
Het Kempengevoel is wat 
ons bindt, hoe verschillend 
we ook zijn. Het zit in onze 
genen en we doen niets 
liever dan het met jou te 
delen. Laat je verrassen door 
onze mooie streek.La
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