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Fietsen in Herenthout

TIP!
Deze tocht is het mooist tijdens de maand mei. Voor de
Mariamaand krijgen de kapelletjes een schoonmaakbeurt
en worden ze versierd.

ONDERWEG EVEN UITBLAZEN?
Uiteraard kan je voor en na de tocht je dorst lessen in het
centrum van het dorp. Vlakbij de start vind je immers een
groot aantal horecazaken (Markt en Botermarkt). Maar ook
onderweg kan je even halt houden.
In de Schransstraat 28 (na 8,5 km) vind je Houtambachtenmuseum De Wimpe (open op zondag van 14u tot 18u
en na afspraak - 014 51 41 42). Hier kan je een drankje
nuttigen; er is een uitgebreide bierenkaart. De toegang is
gratis.
Op de Bergense Steenweg, net voorbij het huis met nummer 99, kan je links naar TC De Bergen (na 16 km). De
taverne is in april-oktober elke dag open vanaf 10u30 (za/
zo vanaf 10u, ma vanaf 18u). De rest van het jaar is dat
wo-zo vanaf 9u30, ma vanaf 18u en di vanaf 12u30.
Eveneens op de Bergense Steenweg vind je sportcentrum
‘t Kapelleke (na 17,5 km). Er is een speeltuin en je kan er
minigolfen. De cafetaria is geopend di-vr vanaf 12u30, za
vanaf 9u, zo van 9u tot 18u en ma vanaf 18u.

Vertrek: Sint-Pieter en Pauluskerk (Botermarkt)

We rijden schuin links tegenover de
kerk de Nijlense Steenweg in. Even
verderop zien we het eerste kapelletje,
in de gevel van het huis met nummer
110. Daarna gaat het rechtsaf de
Torenstraat in (0,8 km). Aan het einde
van de Torenstraat (1,6 km) draaien we
rechts Blokt in. Na 50 m komen we aan
een kapelletje.
Het boomkapelletje is eigendom van
de familie Julien Linten – Maria Van
de Putte.
Het Mariabeeldje werd gekocht in
Sankt Vith en is bijna identiek aan
het beeldje waarvoor het in de plaats
gekomen is.
Het kapelletje wordt niet alleen in mei
versierd maar ook op OLV-Hemelvaart en met Allerheiligen.

Vlakbij, aan het huis met nummer 13,
zien we een gevelkapelletje. We draaien terug en volgen Blokt nu verder in
de richting van de Nijlense Steenweg.
Ook aan het huis met nummer 3 zien we een gevelkapelletje dat vrij nieuw is.

Aan het einde van Blokt (2,2
km) draaien we links op de
Nijlense Steenweg. In de
Merodestraat (3 km) slaan
we rechtsaf. Op de hoek zien
we hier weer een boomkapelletje.

Aan het einde van de Merodestraat rijden we
eventjes naar rechts. We zien meteen de Mariagrot.
De grot van ’t Punt bevond zich aanvankelijk op een
gekregen lapje grond van baron Van Reynegom de
Buzet op de hoek met de Binnenstraat. De grot was
eigendom van de familie Willems-Bosmans.
Carolus Willems en Maria Bosmans brachten het Mariabeeld mee van een bedevaart naar Lourdes in 1921 of
1922. Het beeld kreeg het gezelschap van een biddende
Bernadette, een metalen kaarsenpikkel en een omheining van wit en blauw geschilderde latten.
In 1957 werd het kruispunt Punt-Binnenstraat ingrijpend veranderd. Op de plaats van het ‘grotteke’ kwam
een elektriciteitscabine. Werklieden van de gemeente
hebben het dan verplaatst naar de huidige locatie.

We draaien nu om richting dorpscentrum.
Even verderop draaien we rechts de Langstraat in.
Aan het kruispunt met de Brannekensstraat (links) zien
we een kapel die, nadat ze door een verkeersongeval
grotendeels vernield werd, mooi
heropgebouwd is. De schilders van
Okra zorgden voor het herschilderen van het Mariabeeld.

Verkorte route (16 km)
Langstraat volgen tot Itegemse
Steenweg. Daar kan je quasi
rechtdoor naar de Uilenberg. Even
later kom je aan de kapel van
O-L-V van Zeven Smarten.
(Sla de volgende bladzijde over.)

We volgen verder de Langstraat en nemen de eerste
straat rechts (Pauwelstraat - 4,3 km) tot aan de
kapel van de familie Poelmans (5,1 km), een rustig
plekje met bank.
We volgen de Pauwelstraat. Na ongeveer 400 meter
slaan we linksaf naar Herlaar. (De onverharde weg
is vaak in slechte staat.) Even verderop komen we
voorbij een boerderij (6,2 km) en aan een T-kruispunt. Hier draaien we rechts naar het kasteel van
Herlaer (6,5 km).
Het waterslot en omgeving
zijn privaat bezit en niet toegankelijk voor bezoekers.
Op het domein bevindt zich
de kapel van Herlaer, die
niet zichtbaar is vanaf de
toegangspoort.
We komen langs de watermolen (1477) en volgen
Herlaar tot aan het einde.

De verzorgde kapel hier (7,1 km)
is van de familie Jos Heylen-Maria
Verstappen (Herlaar 18). In 1995
kocht deze een groot stuk landbouwgrond en werd meteen ook
eigenaar van de kapel op de hoek met de Itegemse
Steenweg voor de symbolische som van 1 Belgische
frank. Het kapelletje is overdag meestal open.

Aan de Itegemse Steenweg draaien we naar links.
We rijden over de Wimp en slaan daarna rechts de
Schransstraat in (8,5 km). We komen voorbij Hout
ambachtenmuseum De Wimpe. Op het einde van de
straat (8,9 km) draaien we naar rechts (Uilenberg).

We stoppen natuurlijk aan de Kapel van O-L-V van
Zeven Smarten.

Reeds in het begin van de 17de eeuw werd het beeld
van Onze-Lieve-Vrouw op deze locatie vereerd.
De kapel bevindt zich op een lichte verhevenheid, is
omringd door linden, en werd ingewijd in 1704. Het
is een eenvoudig, bepleisterd en wit geschilderd zaalkerkje. Sinds 1976 staat het op de lijst van beschermde
monumenten en landschappen.
Volgens de overlevering zou Quinten Matsijs (ca. 14661530) niet alleen in Herenthout getrouwd zijn, maar
was ook het schilderij op paneel (‘De Kruisafname’), dat
boven het altaar van de kapel hing, van zijn hand. In de
nacht van 13 op 14 maart 1974 werd dit waardevolle
werk, samen met het miraculeuze beeld van Onze-Lieve-Vrouw, gestolen. Momenteel hangt de kopie van de
hand van Lode Bosmans boven het altaar. Tegen het
koor hangt een 17de-eeuwse piëta in classicistische nis,
met een geschilderd Mariamonogram onderaan.
Op 1 mei wordt in deze kapel de meimaand geopend
met een eucharistieviering.

Achter de kapel draaien we
links de Boudewijnlaan in
en daarna onmiddellijk rechts
(Heikant). Verderop rijden we
de tweede straat links in (Callaerstraat - 10,5 km).
Een beetje verder komen we
aan de kapel van de familie
Peeters. We rijden rechtdoor en
volgen de bocht naar rechts, de
Kapelstraat in (10,8 km).
Net voor het einde van de straat staat aan de rechterkant alweer een kapel (11,6 km).
We draaien rechts de Herentalse Steenweg op en
even later, bijna parallel, opnieuw rechts in Oosterhoven. Op de splitsing hangt een kapelletje van de
familie Peeters aan een boom.

Bij de Veebaanhoeve (nr. 16) van de familie Gios
hangt nog een boomkapelletje (12,8 km).

Aan de Klein Baan draaien we rechts.
Aan de voorgevel van het huis aan de
rechterkant, de Heidehoeve, hangt
een muurkapelletje. Op het einde van
de straat gaan we links in Heikant
(13,5 km).

In de tuin van de familie Beirinckx (nr. 94) staat een
replica van de grot van Lourdes, die vrij toegankelijk
is. De grot is gebouwd in 1939 ter nagedachtenis van
Remi Cuypers-Heylen en kinderen, die in Antwerpen
een juwelierswinkel uitbaatten. Op het erf bij de hoeve,
tot dan hun eigendom, kwamen ze geregeld logeren in
de speciaal daarvoor opgerichte vakantiewoning. Op
de laatste werkdag van mei wordt hier nog steeds de
Mariamaand afgesloten met een misviering en een
gezellig samenzijn. De opbrengst van de kaarsen gaat
naar de Herenthoutse Sint-Vincentiusvereniging (die
goede werken doet voor minderbedeelden).

Honderd meter verder hangt het
Mariakapelletje van de familie
T’ Seyen aan een boom. Daar
volgen we Heikant naar links en
rechtdoor tot we aan het kruispunt met Oosterhoven komen.
We draaien naar links en nemen
daarna de eerste straat rechts,
richting Herentalse Steenweg en
Happyland. Daar steken we over
(14,6 km) om op de Bergense
Steenweg te komen.
Die blijven we lang volgen.

In de gevel van huis nummer 99 zien we een gevelkapelletje.
Even verderop staat de BJBkapel, gebouwd in 1927.

Ook aan het huis met nummer 73 ontdekken we een
kapelletje, een beetje verscholen achter een haag.

We rijden nu verder tot
aan Sportcentrum ’t Kapelleke. Rechts aan de
rand van de parking
hangt een kapelletje aan
een boom (17,5 km).

We nemen eventjes terug de Bergense Steenweg.
Net voorbij het sportgebouw draaien we rechts, na
de speeltuin links en aan het einde naar rechts.

We zijn nu aan Kapellekesboom (18 km). Het is een
eeuwenoude lindeboom, die ondermeer vanwege zijn
grillige vorm een begrip is in Herenthout.
Oorspronkelijk werd de boom gebruikt als ontmoetingsplaats; er zijn vermoedens dat ook de schepenbank van
Zelle er ooit heeft vergaderd. Later is er een kapelletje opgehangen, als verweermiddel tegen de ‘bosduivel’
van onze heidense voorouders, en werd de boom ook
een bezinningsplaats.
Op zeker moment was het kapelletje echter verdwenen,
en werd er een nieuw kapelletje in elkaar geknutseld.
Toen het zou opgehangen worden, hing er echter al een
ander kapelletje aan de boom. Na overleg kwam het
nieuwe exemplaar dan op de parking van het sportcomplex terecht.

We maken rechtsomkeer, dus opnieuw langs de
speeltuin en de minigolfterreinen, en gaan rechts op de
Bergense Steenweg.
Die volgen we tot we in de Zwanenberg komen.
Tegenover het huis met nummer 12 draaien we
rechtsaf, om via het park terug aan ons vertrekpunt
te komen: de kerk van Herenthout (19,6 km).
Achteraan de kerk, aan
de zijde van het park, is
er een bidkapel met Mariabeeld die overdag open
is. Wie dat wil, kan er een
kaarsje aansteken.
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