
Netevallei – Gestel (Berlaar)
samenvloeiing van bos, landbouw en kastelen

Routegegevens
lengte:     7,7 km

Parcours: vooral langs onverharde wegen

Troeven: * Kasteel Hof van Rameyen

* Vallei van de Grote Nete 

* Veel trage wegen

* Knuppelpad 

Start: Rameyenstraat, thv Kapel OLV aan het 

Hof Van Rameyen

Parking: voldoende ruimte in de berm, of parking 

Kruiskensberg (Bevel) en de wandeling 

aldaar starten

Signalisatie: * via smartphone met QR-code 

*routebeschrijving op deze fiche

*tot 15 maart: pijlen LG

Routebeschrijving
Je start in de dreef tegenover de kapel van OLV en gaat richting de Grote Nete. Aan de rechterkant vang je enkele blikken op van het
Hof van Rameyen. Geniet van het uitzicht op het bruggetje en daal aan de andere oever terug af tot aan Kruideniersstraat waar je
rechtsaf slaat. Steek de Itegemsesteenweg over. Na 100 meter kom je op onverharde weg terecht en duik je het bos in. Ga rechtdoor
tot aan Kruiskensbaan en sla linksaf op het fietspad. Na 100 meter steek je de baan over en ga je het bos ‘Kruiskensberg’ in. Sla
meteen linksaf tot je aan de kapel komt. Sla rechtsaf, dieper het bos in. Je passeert op je rechterkant een blokhut waar je even kan
uitrusten. Ga linksaf zodat de heide aan je rechterkant ligt. Op het einde ga je rechts en volg je de weg naar beneden. Na een tijdje
kom je aan de rechterkant het knuppelpad tegen, neem dat tot op de dijk. Ga links richting ‘t Schipke, steek er de brug over en ga
links verder. Na enkele bochten ga je bij de eerste mogelijkheid de dijk terug af. Aan de eerste splitsing die je tegenkomt ga je
rechtsaf. Op het einde van de dreven met jonge boompjes ga je rechtsaf op Netelei tot aan Hooiweg. Aan het kruispunt met
Bevelsesteenweg steek je over en ga je linksaf. Na enkele meters ga je rechts achter de haag een klein weggetje in. In de Hertstraat
aangekomen sla je linksaf en voorbij de boerderij sla je rechtsaf de onverharde weg in. Volg de Gestelsteenweg, je passeert een
boomkwekerij. Op de grote baan gekomen sla je linksaf. Na enkele meters neem je de straat aan de overkant richting Gestel en het
Hof van Rameyen.

Beter             wandeling

Ontdek de route en win !!!

Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten en stuur deze digitaal door naar  team.abl@landelijkegilden.be.  Elke 
maand loten we een winnaar uit voor een pakket hoeve- en streekproducten. 
Opgelet: Wij zullen af en toe een foto posten op onze Facebookpagina. Indien je dit niet wilt, gelieve dit expliciet te vermelden. 

Met dank aan

Landelijke Gilde Berlaar

Start

mailto:team.abl@landelijkegilden.be


Netevallei - Gestel (Berlaar)

samenvloeiing van bos, landbouw en kastelen

Beter             wandeling

Enkele hoogtepunten

1. Hof van Rameyen
Eén van de mooiste kastelen van het land, zo word gezegd. Het is
volledig in de traditionele stijl gebouwd. De basis van het kasteel zou
van de dertiende eeuw dateren. Het is steeds heel gegeerd geweest,
ook één van de zonen van Peter Paul Rubens heeft er nog gewoond.
Het kasteel is een echte waterburcht, helemaal omgeven door water
en enkel toegankelijk met een ophaalbrug.
2. Netevallei
De Grote Nete meandert prachtig doorheen het landschap. Vroeger
was deze rivier belangrijk voor transport, vandaag vooral voor
ontspanning want de dijken trokken afgelopen periode vele wandelaars
aan. De vallei is rijk aan kastelen, boerderijen en natuur.
3. Kapel Kruiskensberg
Volgens de legende dronk hier een erg zieke herder rond 1260 van een
bron en werd plots genezen. Toen dit bekend raakte stroomden de
bedevaarders toe. Er werden vijf putjes gegraven als symbool voor de
vijf wonden van Christus en een kapel met kruisweg gebouwd. De grote
bedevaarstdag is Goede Vrijdag wanneer gelovigen nog steeds de
kruisweg komen bidden. Er is die dag ook een speciale markt. De lintjes
aan de kapel worden er gehangen tegen ziekte, traditioneel om ‘de
koorts af te binden’, maar tegenwoordig doen jongeren het ook in de
hoop een lief te vinden.
4. ‘t Schipke aan de Nete
't Schipke aan de Nete was 100 jaar geleden een veerhuis en tegelijk
herberg en boerderij aan de Grote Nete. De brug die er nu ligt maakt
het veer uiteraard nutteloos. Toch wordt nog jaarlijks de eerste lading
mosselen van het seizoen plechtig per boot over de rivier aangevoerd.
De taverne is ook bekend van de film Pallieter, waarvan er enkele
scenes opgenomen werden. Wanneer het terug kan, is de taverne een
ideale rustplaats.
5. Gestel, stiltegebied
Gestel en omgeving zijn sinds enkele jaren erkend als stiltegebied.
Gestel is een klein dorpje met een prachtig beschermd dorpszicht. Het
schilderachtige dorpje, dat slechts een tiental huizen telt, ligt langs de
rivier de Grote Nete. Het was oorspronkelijk de kleinste gemeente van
de provincie, tot het op 1 januari 1965 bij Berlaar werd ingelijfd.

Zin om ook onze andere Beter Buitenwandelingen te ontdekken? Bezoek onze website
https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten of onze Facebookpagina ‘Beter Buitenwandelingen’
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https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten
https://www.facebook.com/Beter-Buitenwandelingen-100252781933964

