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W e l k o m  i n  H u l s H o u t
Welkom in Hulshout, ons levendige dorp aan de Nete, gelegen in de provincie Antwerpen. Onze ge-
meente bestaat sinds de fusie uit drie deelgemeenten: Hulshout, Houtvenne en Westmeerbeek. Graag 
laten we u kennismaken met het mooie aanbod aan natuur, cultuur en ontspanningsmogelijkheden 
dat Hulshout te bieden heeft. Van wandelen of fietsen langs de Grote Nete, een culturele uitstap of toffe 
sportactiviteiten. We hebben het allemaal voor u gebundeld. Vergeet ook zeker onze jaarlijkse activitei-
ten niet, zoals de Bloemenmarkt of Hulshout Feest om er maar twee te noemen. Meer hierover leest u 
achteraan deze brochure of op onze website. Zin in een hapje of een drankje, een ijsje of een biertje? Ook 
dat behoort uiteraard tot de mogelijkheden. In Westmeerbeek wordt zelfs een eigen streekbier gebrou-
wen in brouwerij ‘Den Hopperd’. Zeker het proeven waard!

Wenst u meer informatie over het toeristisch aanbod of de evenementen die in ons dorp doorgaan, 
neem dan zeker eens een kijkje op www.hulshout.be < Vrije Tijd < Toerisme. Of neem contact op met 
onze toeristische dienst, die graag al uw vragen zal beantwoorden.
Hilde Van Looy 
Schepen van Toerisme 
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P l e k j e s  m e t  e e n  v e r H a a l

‘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. 

‘t Toreke

H u l s H o u t

Ter hoogte van Booischotseweg 124, Hulshout

Maar voor de Hulshoutenaren speelt hun 
Toreke toch vooral een rol in talrijke spook- en 
heksenverhalen. 

Weetje! 
Bij de restauratiewerken in 2000 werd een ko-
ker gevonden met daarin een Franstalige krant 
van 4 september 1842 en een muntstuk uit 1838 
met de beeltenis van Leopold I. 
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Deze geleemde hoeve kan je vinden in het 
landelijk gedeelte van Hulshout. Het is een 
intacte geleemde hoeve die vermoedelijk uit de 
tweede helft van de 19e eeuw dateert.

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

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

St. Mattheüskerk

P l e k j e s  m e t  e e n  v e r H a a l
H u l s H o u t

Geersbroekstraat 33, Hulshout

Grote Baan 121, Hulshout



In de groene beemden van de Netevallei, ligt 
de vakwerkhoeve ’t Bergske en behoort als 
voormalige pachthoeve toe aan het kasteel 
van ‘Hof ter Laken’ te Booischot. Het Bergske 
werd op een helling gebouwd omdat het in 
overstromingsgevoelig gebied ligt, vandaar ook 
zijn naam. De hoeve was erg bouwvallig en werd 
in 2003 volledig gerestaureerd. Momenteel is zij 
in privébezit en kan ze helaas niet meer bezocht 
worden. 

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

Hoeve ‘t Bergske

Het gemeentehuis is gelegen op het dorpsplein 
dat in 2019 geheel vernieuwd werd. Initieel 
deed het rechtse gedeelte van het gebouw 
dienst als een onderwijzerswoning naar 
ontwerp  van architect Van Gastel, uit 1866. Na 
de bouw van een nieuwe onderwijzerswoning, 
is het ingericht als gemeentehuis. Later werd 
ook  het gebouw aan de rechterzijde aan het 
gemeentehuis gekoppeld. De benaming van 
het Prof. Dr. Vital Celenplein is afkomstig 
van de heer Vital Celen, die doctor was in de 
Germaanse filologie.

Gemeentehuis

P l e k j e s  m e t  e e n  v e r H a a l
H u l s H o u t H u l s H o u t

Ter hoogte van de Booischotseweg 130, Hulshout Prof. Dr. Vital Celenplein 2, Hulshout
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In het centrum van Westmeerbeek, naast de 
huidige Sint Michielskerk, rust de ruïne van de 
15e-eeuwse gotische kerk. Het gebouw werd in 
1938 beschermd als monument, maar raakte in 
verval en werd een ruïne. De kerk is eigendom 
van het lokaal bestuur Hulshout. In 2014 werd 
een samenwerking met Kempens Landschap 
gestart om het monument veilig te stellen en 
nieuw leven in te blazen. Er werd een premie 
toegekend waarmee onderzoek werd verricht 
naar de stabiliteit, gebruikte materialen en de 
unieke beplanting op de ruïne. De restauratie 

Ruïne Sint Michielskerk

P l e k j e s  m e t  e e n  v e r H a a l
W e s t m e e r b e e k

Haverdries, Westmeerbeek

is aan de gang zodat deze ruïne opnieuw veilig 
te bewonderen en gebruikt kan worden, voor 
tijdelijke activiteiten.  
Vlakbij de ruïne bevindt zich het historische 
‘Ceustershuys’. Dit huisje was het woonhuis 
van de vroegere schoolmeester, die tegelijk 
ook koster was. De vroegste gegevens van 
de koster-schoolmeester zijn waarschijlijk 
verloren gegaan in de veelvuldige plunderingen 
in Westmeerbeek. We weten alleen zeker dat 
hij door de Heren van Westmeerbeek in de 16e 
eeuw werd aangesteld. 
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Ruïne Sint Michielskerk

P l e k j e s  m e t  e e n  v e r H a a l
W e s t m e e r b e e k

Haverdries, Westmeerbeek
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P l e k j e s  m e t  e e n  v e r H a a l
H o u t v e n n e

Sint Adrianuskerk
J.Verlooyplein, Houtvenne

Pastorie
Langestraat 6, Houtvenne

De pastorie van Houtvenne bevindt zich een 
vijftigtal meter van de kerk.  Ze werd gebouwd 
door de abdij van Tongerlo in 1776 en is repre-
sentatief als traditionele norbertijner pasto-
rie. In het begin van de Langestraat zien we 
het 17de -eeuwse witte hoekhuis dat vroeger 
dienst deed als dorpsbrouwerij. 

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).
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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 
geld en welvaart in het dorp. 

Manneke Pis

Deze grot is opgetrokken in rocaille. Rocaille-
ren is het zo natuur getrouw mogelijk weerge-
ven van organische elementen als bomen, rot-
sen en ook grotten. De rocaillesambacht stamt 
waarschijnlijk uit Noord- Italië en is naar België 
overgewaaid. In Westmeerbeek waren er hoofd-
zakelijk 3 families gespecialiseerd in deze ro-
caille. Deze Westmeerbeekse rots bouwers lieten 
hun stempel achter op tientallen Lourdesgrot-
ten, kruiswegstaties, muziekkiosken en andere 
betonconstructies, in de Kempen en ver daar-
buiten. Ook in privétuinen in de buurt kan u 
rotsformaties vinden die werden gemaakt door 
deze rotseerders. In de maand mei is er elke vrij-
dag om 19.00 uur een rozenkrans.

Lourdesgrot

P l e k j e s  m e t  e e n  v e r H a a l
W e s t m e e r b e e k W e s t m e e r b e e k

Hoogzand, Westmeerbeek Plantsoenenstraat, Westmeerbeek
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P l e k j e s  m e t  e e n  v e r H a a l
W e s t m e e r b e e k

Hof Ter Borght
Heide 41, Westmeerbeek

Aan de rand van Westmeerbeek op weg naar 
Westerlo ligt het monumentaal kasteel, Hof 
Ter Borght. Het kasteel heeft een rijke geschie-
denis van vele kasteelheren en verschillende 
eigenaars. In 2017 werden de restauratiewer-
ken aangevat om het kasteel in zijn pracht en 
praal te herstellen. Het kasteel zelf is privé.

Het park achter het kasteel grenst aan de me-
anderende Grote Nete en is langs de achterzij-
de toegankelijk via het recent aangelegde vlon-
derpad. In het park vindt u, naast de prachtige 

centrale vijver met eendenkooi en eeuwenoud 
bruggetje, ook prachtige waardevolle bomen 
en een verborgen ijskelder. 

Het lokaal bestuur Hulshout nam samen met 
Kempens Landschap sinds 2016 het kasteel-
park in erfpacht voor 54 jaar.  Jaarlijks vindt 
er in het kasteelpark, in het teken van 11 juli, 
‘Hulshout Feest’ plaats. Meer informatie en de 
exacte datum van dit evenement kan u op onze 
website vinden. 
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P l e k j e s  m e t  e e n  v e r H a a l
W e s t m e e r b e e k

Hof Ter Borght
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i n  ‘ t  g r o e n
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n a t u u r g e b i e d e n

De Nete en Herenbossen
De slogan van onze gemeente, ‘Hulshout aan 
de Nete’ maakt duidelijk hoe trots we zijn op 
de rivier die door onze gemeente meandert. 

Op het grondgebied van Hulshout en Heist-
op-den-Berg ligt de ankerplaats de ‘Vallei 
van de Grote Nete rond de Herenbossen’. Het 
landschap is een historische landschap dat 
gekenmerkt wordt door beemden langs de 
Grote Nete en de kronkelende Steenkensbeek. 
Ten noorden van de Grote Nete vindt u lang-
gerekte bossen, de Herenbossen. De Heren-
bossen waren vroeger eigendom  van de heer 
van Hulshout, de Merode van Westerlo. Deze 
bestaan hoofdzakelijk uit loofbomen. 

Eeuwenlang werd over de gehele lengte van de 
Nete en haar bijrivieren ijzersteen ontgonnen. 
Dit verklaart ook de kleur van deze rivier. De 
ontgonnen ijzersteen is ook vaak terug te vin-
den in de kerken, kapellen en zelfs de woning-
bouw in deze streek. 

In Westmeerbeek ligt een stukje van het 
natuurgebied Goor- Asbroek, dat zich verder 
uitstrekt over de grens met Herselt. Het is een 
moerasgebied met een uitzonderlijk rijke en 
gevarieerde vegetatie. De rijkdom van de plan-
ten en dieren heeft het Goor te danken aan zijn 
kalkrijke grond in combinatie met de eerder 
zure zandgrond. Deze combinatie geeft bijzon-
dere leefomstandigheden, waar vaak zeldzame 
planten en dieren zoals de Zonnedauw, Gali-
gaan, Stippelvaren, Dalkruid,  Klein glidkruid 
en Klokjesgentiaan kunnen overleven. 

Goor - Asbroek
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a c t i e f  i n  H u l s H o u t
Hulshout is een uitstekende uitvalsbasis voor een actieve en sportieve uitstap. Het vele aanwezige 
groen, de uitgestrekte bossen, de kronkelende Nete, natuurreservaat Het Goor- Asbroek en vele lande-
lijke weggetjes bieden een mooi decor voor een wandeling of fietstocht. 

Te voet
Wandelen door de deelgemeenten 
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 
in de bibliotheek.

Wandelknooppuntennetwerk 
Kempense Netevallei en de Merode
Zoekt u liever uw eigen weg? Dan komen de 
vernieuwde wandelkaarten van ‘Wandelnet-
werk de Merode’ en ‘Kempense Netevallei’ 
zeker van pas! Aan de hand van wandelknoop-
punten stippelt u eenvoudig zelf een tocht 
uit. De kaarten kan u online raadplegen op 
www.wandelknooppunten.be of kopen op het 
gemeentehuis en bij de dienst toerisme in de 
bibliotheek. 

Met de fiets
Leon Sterckx Route
Deze fietsroute kwam tot 
stand om inwoner van 
Hulshout, Leon Sterckx te 
eren voor zijn prestatie op 
de Olympische Spelen van 
1960 in Rome, waar hij de 
zilveren medaille be-
haalde op de 1000 meter 
sprint wielrennen. Een gratis brochure kan u 
downloaden op onze website of afhalen op het 
gemeentehuis en bij de dienst toerisme in de 
bibliotheek.

De Antwerpse Kempen
Zoekt u liever uw eigen weg? Aan de hand van 
de fietsknooppunten stippelt u makkelijk zelf 
een tocht uit. De kaarten kan u online raadple-
gen op www.fietsroute.org  of verkrijgen op het 
gemeentehuis en bij de dienst toerisme in de 
bibliotheek. 

De Kempen- Hagelandroute
Op de vroegere spoorwegbedding die verbin-
ding gaf tussen Aarschot en Herentals werd 
een fietspad aangelegd waar u als fietser veilig 
in de natuur kan fietsen. 



Sporten

Het sportpark Joris Verhaegen biedt tal van 
mogelijkheden om u sportief uit te leven. Het 
is een uitgebreide accommodatie met een 
polyvalente hal, een gevechtssportzaal, een 
danszaal, een tumbling hal, een wielerpiste, 
een atletiekpiste, en omnisportveld, 
voetbalterreinen, een zwembad en een nieuwe 
speeltuin.

In het water

Kajakken op de Grote Nete
Verken de dijken eens van een andere kant en 
onderneem een kano- of kajakvaart op de Gro-
te Nete. Meer info op: www.dewimpe.be

a c t i e f  i n  H u l s H o u t
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Met smaak
Den Hopperd en den Happerd
Een kleine ambachtelijke brouwerij van biolo-
gische bieren en lekkere huisbereide gerechtjes 
in een huiselijke sfeer vindt u in Westmeerbeek. 
Het bier draagt de naam Kameleon. Er zijn 
hiervan verschillende type bieren te verkrijgen: 
Amber, Tripel, Blond, ... Voor meer info: www.
denhopperd.be

a c t i v i t e i t e n  i n 
d e  k i j k e r

Zin om te voetballen of basketten, skaten, spe-
len of wat anders? Hieronder vindt u onze mo-
gelijkheden:
• Omnisportveld en speeltuin, Industriepark 

Hulshout
• Skateterrein, Kangieter in Westmeerbeek 
• Speelplein: Haverdries in Westmeerbeek
• Speelplein: Site Schoolstraat in Houtvenne. 

Sport- en speelpleintjes

o n t s P a n n e n  e n 
g e n i e t e n

Activiteiten
• Bloemenmarkt: Op 1 mei organiseert de 

dienst toerisme jaarlijks de 
bloemenmarkt. Deze gezel-
lige markt gaat afwisselend 
door in Hulshout, West-
meerbeek en Houtvenne.

• Hulshout Feest! In het ka-
der van de Vlaamse Feest-
dag is er ieder jaar Hulshout Feest! in het 
park van kasteel Hof Ter Borght

Meer informatie en de exacte uren, data of 
locatie van bovenstaande activiteiten kan u 
vinden op onze website: www.hulshout.be

Niet 
te missen 
activiteiten



Prakt isch

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

Hulshout Feest! in het park van kasteel Hof Ter Borght


