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Gestelpad 
 
Vertrek : Gestel, Lambertusplaats ter 
hoogte van de schandpaal. 
 
Praktisch :  
 Afstand : 9,50 km 
 Bewegwijzering : rechthoekige bordjes 
 met rode pijl. 
 Aard van de weg : veldwegen en verharde 
 wegen. 
 Kinderwagens : deze wandeling is niet ge
 schikt voor kinderwagens. 
 Moeilijkheidsgraad : moeilijke wandeling. 
 
 
Je waant je in een andere eeuw.  Dit moet één 
van de mooiste dorpskernen van Vlaanderen 
zijn.  Heerlijk om rond te kijken over de Lam-
bertusplaats en wie zal het verbazen dat dit 
dorpsgezicht beschermd is.   
 
Straks wandel je langs de Nete, kun je een 
kruisweg maken in een mooi bos en strelen 
groene valleien je oog.   
 

Dit Gestelpad kan je alleen maar bekoren en 
inpalmen. 
 
Tot aan de fusie van gemeenten in 1964 was 
Gestel de kleinste gemeente van de provincie.  
De kern van het dorp ligt precies midden tus-
sen 2 kastelen, het Gestelhof en het Rameyen-
hof, dat je onderweg zult zien.  Pleintje met 
grasveld, kerkje, gemeentehuisje wat verder in 
de straat, het heeft allemaal iets schattigs, iets 
uit de film.  Maar het is echt en het is gebruikt, 
ook de schandpaal. 
Het dorp ontwikkelde zich rond de Sint-
Lambertuskerk die in de 13de eeuw werd opge-
richt.  Uit die periode rest alleen nog de toren, 
in witte steen.  De gotische kerk, met een drie-
beukig schip is ommuurd.  De kerk bezit waar-
devol meubilair en enkele opmerkelijke schilde-
rijen.  Op het kerkhof vind je grafstenen uit de 
17de eeuw.  Let op het kerkplein ook op de 
zuilvormige schandpaal uit 1779 en het prach-
tig gerestaureerd gasthof “Den Engel”. 
De pastorie is gebouwd in de periode 1869-
1875 in vervanging van een pastorie uit de 16-
de eeuw.  De prachtige linden en het ijzeren 
hek geven het geheel een mooie aanblik. 
 
Iets terug in de straat, vind je rechts het oude 

gemeentehuis, nu een privé-woning.   
 
Door de Legrellestraat wandel je de kleine 
dorpskom uit.   
 
Aan het Mariakapelletje ga je linksaf de eiken-
dreef in, die je voorbij het Rameyenhof naar de 
Grote Nete brengt.  Langs een mooie dreef be-
reik je de voetgangersbrug over de Grote Nete. 
Je ziet hoe hoog de dijken hier zijn, ter beveili-
ging van de weilanden.  Aan de versteviging 
heeft men ook in de jaren ‘80 hard gewerkt.  

De kracht van het water is immers onbereken-
baar. 
 
Geniet op het bruggetje even van het panora-
ma : boerderijen, bomen, weilanden, dieren 
wellicht, het kerkje van Gestel waar je vandaan 
komt en het handvol hoeves eromheen. 
 
Bij de voetgangersbrug over de Grote Nete 
houd je rechtdoor aan.  Je komt aan de Kruide-
niersstraat, die je 
rechts inslaat volgt.  
Vervolgens dwars je 
de drukke Itegemse-
steenweg. 
 
Langs de rand van 
het bos en even door 
het bos kom je aan 
de Kruiskensbaan.  
Deze moet je links 
opgaan en overste-
ken.  Wat verderop 
brengt het Gestelpad 
je door het bos naar 
de Kruiskensberg op 
het grondgebied van 
de gemeente Nijlen.  Kruiskensberg en omge-

ving is een beschermd landschap.  Achter en 
opzij van de kapel en het kruis ontvouwt zich 
een wisselend terrein met nu eens dichte bos-
sen en dan plots weer een open vlakte met een 
oude eenzame boom.  De open ruimtes zijn 
ideaal om tot rust te komen, terwijl de bossen 
dan weer iets mysterieus uitstralen. 

 
Je loopt verder over de zandwegen tussen de 
bomen en langs een stukje heide.  Je daalt een 
beetje naar de bosrand toe waar taverne Het 
Schipken staat aan de rand van de Grote Nete.  

Je steekt de Grote Nete over via het voetgan-
gersbruggetje. 
 
Ook hier heb je een verrassend mooi panora-
ma. 
Volg de dijk even stroomopwaarts totdat je bij 
de eerste hoeve langs een zijpad van de oever 
wegwandelt. 
Hier ga je al kronkelend verder tot op de ver-
harde weg.  Dan ga je rechts de Haringstraat 

in, die je teneinde wandelt 
en waar je weer rechtsaf 
draait, de Hooiweg op.  
Verder ga je via de Nete-
lei, j e komt zo met een 
wijde bocht uit op het 
kruispunt met de Bevelse-
steenweg.   
Hier ga je even rechts om 
dan links de Hertstraat in 
te slaan. Voor je terug 
Berlaar binnen wandelt sla 
je rechts de veldweg 
(=Kattepoort) in.Deze 
rechts aanhouden tot aan 
verharding (Gestelse 
steenweg) voorbij de 

boomkwekerlangs rechts. Aan de tweesprong 

houd je rechts aan volg je de niet-verharde 
weg tot aan de Gestelsesteenweg.  Op deze 
steenweg naar links, oversteken en rechts de 
eerste straat brengt je weer tot in de Rameyen-
straat die je naar het lieflijke dorpspleintje te-
rug brengt. 
Net voor je de lus hebt gerond, passeer je een 
tweede keer het Hof van Rameyen, een water-
burcht uit de 13de eeuw. 
We zien een fraaie smeedijzeren toeganspoort 
die dateert uit het begin van deze eeuw.  Links 
zien we de kasteelhoeve waarvan het woonstal-
huis is gebouwd in neotraditionele stijl.  Een 



Meer informatie : 
 
Gemeente Berlaar - Dienst Welzijnszaken 
(Jeugd, Cultuur, Sport en Toerisme) 
Markt 1 - 2590 Berlaar 
Tel: 03/410.19.07 
Fax: 03/482.49.14 
E-mail : toerisme@berlaar.be 
www.berlaar.be 

Het bekijken waard :  
 
1. Sint-Lambertuskerk 
2. Neerhoeve 
3. Mariakapel 
4. Hof Van Rameyen 
5. Kruiskensberg 
6. ‘t Schipke 
7. Kijfbossen 
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