Toeristische
info

Welkom in

We l kom

in

Hulshout

Welkom in Hulshout, het levendig dorp aan de Nete, gelegen in de provincie Antwerpen. De gemeente
bestaat sinds de fusie uit drie deelgemeenten: Hulshout, Houtvenne en Westmeerbeek.
De Grote Nete loopt dwars door de gemeente. Hulshout ligt ten noorden, Houtvenne en Westmeerbeek
liggen ten zuiden van de rivier, maar als geheel vormen ze een ideale uitvalsbasis voor een dagje uit.
Hulshout is een heel veelzijdige gemeente. Ondanks de bevolkingstoename van de laatste jaren en
de bebouwing die daarbij hoort, hebben we nog steeds veel groen in onze gemeente: van bekroonde
boomkwekerijen tot de prachtige Herebossen.
Wees welkom op onze toeristische dienst, of kom genieten van een heerlijke fietstocht of deugddoende
wandeling in onze rustige, landelijke gemeente.
Heel graag tot binnenkort!
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Plekjes

met een verhaal

Hulshout
‘t Toreke

Booischotseweg 130, Hulshout
‘t Toreke werd gebouwd in 1836 bij de aanleg
van de steenweg Booischot-Hulshout. De mijlpaal in ijzerzandsteen diende om aan te tonen
tot waar buurgemeente Booischot de weg had
bekostigd. In 2000 werd ‘t Toreke volledig gerestaureerd. In 2015 werd de omgeving rond
het ’t Toreke omgetoverd tot een fijne rust- en
picknickplaats.

Weetje! Bij de restauratiewerken in 2000 werd
een koker gevonden met daarin een Franstalige
krant van 4 september 1842 en een muntstuk
uit 1838 met de beeltenis van Leopold I.
Op de mijlpaal kunnen we volgende plaatsen
lezen (waarschijnlijk rekening gehouden met
de toenmalige wegen): Antwerpen 35115 m,
Mechelen 23392 m, Turnhout 40080 m, Heist-opden-Berg 7080 m, Westerlo 13200 m, Booischot
2020 m, Hulshout 11 m .

Een kleinere versie van het bekende Toreke vinden we in het centrum van Hulshout als oorlogsmonument. Maar voor de Hulshoutenaren
speelt hun Toreke toch vooral een rol in talrijke
spook- en heksenverhalen.
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Plekjes

met een verhaal

Hulshout
St. Mattheuskerk

Hoeve ‘t Bergske

Grote Baan 117, Hulshout

Booischotseweg 132, Hulshout

De Sint Mattheuskerk werd gebouwd omstreeks
1900. In de kerk bevinden zich twee waardevolle neogotische retabels: het Passieretabel (1500)
en het Mattheüsretabel (1540). Beide werken
zijn uit eikenhout gesneden en veelkleurig beschilderd.
Het barokke meubilair van de oude kerk wordt
bewaard in het Vleesmuseum in Antwerpen.

In de groene beemden van de Netevallei, ligt
vakwerkhoeve ’t Bergske. De hoeve was erg
bouwvallig geworden, maar werd volledig gerestaureerd vanaf 2003. Momenteel is zij in privébezit en kan ze helaas niet bezocht worden.

Wat is een retabel?
Een retabel diende hoofdzakelijk voor het gewone volk, en wordt ook wel eens de ‘Bijbel van
de armen’ genoemd. De geschiedenis wordt
verteld in episodes, door middel van diverse
taferelen, eigenlijk zoals een modern stripverhaal!

retabels van
1520
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Weetje! In 1975 werden er aan ’t Bergske opnames gemaakt voor de film ‘Pallieter’ van Roland Verhaevert, naar het gelijknamig boek van
Felix Timmermans. Heel wat Hulshoutenaren
kregen daarbij een figurantenrol aangeboden!

Plekjes

met een verhaal

Hulshout

Westmeerbeek

Gemeentehuis

Ruïne St. Michielskerk

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, Hulshout

Haverdries, Westmeerbeek

Opgericht als onderwijzerswoning naar
ontwerp van Van Gastel J. uit 1866. Ingericht
als gemeentehuis na de bouw van een nieuwe
onderwijzerswoning.

In het centrum van Westmeerbeek, naast de
huidige Sint Michielskerk, rust de ruïne van
de 15-eeuwse kerk. De begroeide gewelven
met bak- en ijzerzandsteen spreken tot ieders
verbeelding. Hoewel het heel wat voeten in de
aarde heeft gehad, werd de ruïne in 1938 toch
beschermd als monument.
Vlakbij bevindt zich ook het historische ‘Ceustershuys’. Dit huisje was het woonhuis van de
schoolmeester, die tegelijk ook koster was. De
vroegste gegevens van de koster-schoolmeester
zijn waarschijnlijk verloren gegaan door de
veelvuldige plunderingen in Westmeerbeek.
Wat we wel zeker weten is dat hij begin 16e
eeuw werd aangesteld door de Heren van Westmeerbeek.
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Plekjes

met een verhaal

Westmeerbeek
Hof ter Borght
Heide 43, Westmeerbeek
Langs de handelsweg naar Westerlo ligt ook Hof
ter Borght, een monumentaal kasteel met een
bijzonder rijke geschiedenis. Vele kasteelheren
en eigenaars later, is het gebouw echter heel wat
van zijn grandeur verloren.
De huidige eigenaar is de groep Beaumont
uit Luxemburg, die het domein in 1980
overnam. De komende tijd wordt het kasteel
volledig gerestaureerd en is het helaas niet
toegankelijk voor het publiek. Het bijhorende
landschapspark in Engelse stijl wordt wel af en
toe opengesteld.
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Plekjes

met een verhaal

Westmeerbeek

Houtvenne

Manneke Pis

St. Adrianuskerk

Hoogzand, Westmeerbeek

J. Verlooyplein, Houtvenne

Op het pleintje Hoogzand staat een fraaie kopie
van het Manneke Pis uit Brussel. Westmeerbeek wordt in de volksmond immers ook ‘Klein
Brussel’ genoemd, omdat het vroeger vooral
een passantendorp was. Vele reizigers hielden
halt in het treinstation van Westmeerbeek op
de lijn Leuven-Turnhout. Bovendien werd het
dorp doorkruist door een belangrijke handelsweg tussen Heist op den Berg en Westerlo. De
meestal rijke bezoekers verpoosden graag in de
talrijke herbergen en afspanningen, en brachten zo geld en welvaart in het dorp.

Oorspronkelijk stond er in Houtvenne een
kapel, maar toen deze afbrandde in 1587 werd
de huidige kerk gebouwd. De bouwwerken
werden voltooid in 1610. Het interieur van de
kerk wordt gekenmerkt door een opvallende
eiken lambrisering met medaillons
van Petrus en Paulus (1840).

Weetje! Herberg De Ster in het centrum van
Westmeerbeek wordt reeds vermeld in documenten uit het jaar 1600.

ontstaan

Weetje! In 1653 werd de relikwie
kermis
van Sint Adriaan vanuit Herentals
Houtvenne
overgebracht naar de kerk van
Houtvenne. Dit gebeurde op de
zondag voor de feestdag van Sint Jakobus (25
juli). Deze overbrenging gaf het ontstaan aan
Houtvenne-kermis, die nog ieder jaar doorgaat
op de zondag voor 25 juli.
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In ‘t

groen

De Nete

Het Goor

De slogan van onze gemeente ‘Hulshout aan
de Nete’ maakt duidelijk hoe trots we zijn op
de rivier die door onze gemeente kronkelt. En
terecht!

In Westmeerbeek ligt een stukje van het
natuurgebied Goor-Asbroek, dat zich verder
uitstrekt over de grens met Herselt. Het is
moerasgebied met een uitzonderlijk rijke
en gevarieerde vegetatie. De rijkdom aan
planten en dieren heeft Het Goor te danken
aan zijn kalkrijke grond. Dit geeft bijzondere
leefomstandigheden, waar vaak zeldzame
planten en dieren zoals Klokjesgentiaan,
Galigaan, Klein glidkruid en Zonnedauw
kunnen overleven.

Herebossen
Aan de rand van Hulshout staan de Herebossen.
Een loofwoud waar het mooi wandelen en
fietsen is.
De Herebossen behoorden vroeger toe aan de
familie de Merode van Westerlo en kregen nadien nog enkele privéeigenaars tot in 1985 het
Vlaams gewest eigenaar werd. Door deze aankoop nam het aandeel openbaar bos in onze regio aanzienlijk toe.

Picknickplaatsjes
Liefhebbers van picknicken in ’t groen moeten
zeker volgende picknickplekjes
eens uitproberen:

ideale
picknickplekjes

- Het Toreke, Booischotseweg 132
- De oevers van de Nete
- Het bosparlement, Herebossen
- B & B Speydonckhoeve, Linieweg
- De grot, Plantsoenstraat
- De fietsbrug, Kempen-Hagelandroute
- Ruïne aan de kerk, Hoogzand
- Aan de kruising Goorweg en Dennendijk
- Onder den boom, Schoolstraat 19
8

Actief

in

Hulshout

Hulshout is een uitstekende uitvalsbasis voor
een actieve en sportieve uitstap.
Het vele aanwezige groen, de uitgestrekte bossen,
de heerlijk kronkelende Nete, natuurreservaat
Het Goor-Asbroek en vele landelijke weggetjes
bieden een mooi decor voor een verkwikkende
wandeling of fietstocht.
Verken de streek op uw manier.

Te voet
Wandelen door de deelgemeentes
Hulshout is de ideale omgeving voor mooie
wandelingen. Op de gemeentelijke website zijn
enkele heel mooie wandelroutes te downloaden. Een gedrukte versie van deze routes is te
verkrijgen op het gemeentehuis en bij de dienst
Toerisme.
Wandelknooppuntennetwerk Kempense
Netevallei en de Merode
Zoekt u liever uw eigen weg? Dan komen de
vernieuwde wandelkaarten van ‘Wandelnetwerk
de Merode’ en ‘Kempense Netevallei’ zeker van
pas! Aan de hand van wandelknooppunten
stippelt u hiermee zelf een tocht uit. U kiest zelf
hoe lang u wandelt, op welke ondergrond, …

Met de fiets
Fietsknooppuntennetwerk Antwerpse Kempen
Ook voor de liefhebbers van pedalen
heeft Hulshout heel wat te bieden. Met de
fietsknooppuntenkaart ‘Antwerpse Kempen’
plant u zelf uw fietstocht. Toerisme Provincie
Antwerpen selecteerde de mooiste fietsroutes in
alle 70 gemeenten van de provincie Antwerpen:
dat maakt meer dan 5000 kilometer fietsplezier!
Kempen-Hagelandroute
De voormalige spoorlijn Aarschot-Herentals
doet nu dienst als fietspad. Op een vlotte,
aangename manier fietst u zo van de Kempen
naar het Hageland, dwars door Herentals, Olen,
Westerlo, Hulshout, Herselt en Aarschot.

Stappen, trappen,
happen
Honger of dorst gekregen onderweg?
Onze gemeente telt tal van leuke
cafeetjes, brasseries en restaurants
waar u een stop kan maken voor een
hapje en/of drankje.
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Actief

in

Hulshout

Sporten

In het water

Met het vernieuwde gemeentelijke sportpark
beschikt Hulshout over een uitgebreide accommodatie. Het centrum omvat een polyvalente
hal, een gevechtsportenzaal, een danszaal, een
wielerpiste, een atletiekpiste, een basketbalveld,
en voetbalterreinen.

Kajakken op de Grote Nete
Verken de dijken eens van een andere kant en
onderneem een kano- of kajakvaart op de Grote Nete.

Activiteiten
Voor meer activiteiten in Hulshout:
www.hulshout.be
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Verhuur: De Wimpe - www.dewimpe.be
014 51 41 42 - info@dewimpe.be
Gemeentelijk zwembad
Wilt u een frisse duik nemen tegen een voordelig tarief? Kom dan zeker eens langs in het
gemeentelijk zwembad.

O n t s pa n n e n
genieten

en

Met smaak
Den Hopperd
Den Hopperd is een kleine, ambachtelijke
huisbrouwerij van biologische bieren.
Er zijn meestal drie bieren beschikbaar onder
de naam Kameleon: Amber, Ginseng en Tripel.
Brouwerij Den Hoppperd
Netestraat 67, 2235 Westmeerbeek
016 68 09 78 - denhopperd@telenet.be
Roomijs Van Doninck
Sinds 1994 wordt er op de Heide heerlijk
roomijs gemaakt. Dit gebeurt op basis van
verse, ambachtelijke producten van onze boerderijen uit de streek.
016 69 94 18

Onder de wol
B&B Speypdonckhoeve
Linieweg 2, 2235 Houtvenne
016 69 67 87 - 0472 91 90 57
www.speypdonckhoeve.be
Caravanpark Westmeerbeek
Heide 63, 2235 Westmeerbeek
016 69 94 44

Toeristische
tips

Sport- en speelpleintjes
Zin om te voetballen of basketten? Of zin om
met uw skateboard/skates actie op te zoeken?
- Omnisportveld - Industriepark 3, Hulshout
- Skateterrein - Kangieter, Westmeerbeek
- Speelplein - Haverdries, Westmeerbeek

Kermissen
Feest in het dorp voor jong en oud!
- Hulshout: 1ste zondag na Pinksteren &
1ste zondag van september
- Eindeke: zondag voor OH Hemelvaart
- Houtvenne: Pasen & 1ste zondag na 17 juli
- Westmeerbeek: zondag na 24 juni & zondag
na 29 september.

Bloemenmarkt
Op 1 mei organiseert de dienst Toerisme de
jaarlijkse bloemenmarkt. Deze gezellige en
drukbezochte markt gaat afwisselend door in
Hulshout, Westmeerbeek en Houtvenne.
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Gemeentelijke fotowedstrijd 2014: bloemenweide, Hoekske, Houtvenne.

P rak tisch
Dienst Toerisme Hulshout
Booischotseweg 1
2235 Hulshout
015 22 40 17
www.hulshout.be
toerisme@hulshout.be

Openingsuren
- Maandag: 16.00-20.00 uur
- Dinsdag:
18.00-20.00 uur
- Woensdag: 11.30-20.00 uur
- Vrijdag:
14.30-17.00 uur
- Zaterdag:
10.00-12.00 uur

