
Respecteer de geldende coronamaatregelen van de overheid  

én het verkeersreglement. 

Wees een voorzichtige en (corona)veilige deelnemer.  

Draag een mondmasker als je geen 1,5 m afstand kan houden. 

Voetgangers, wandel rechts op het voetpad of op de begaanbare  

gelijkgrondse berm. Is er geen voetpad of gelijkgrondse berm?  

 Stap dan op het fietspad aan de linkerkant van de weg en  

 verleen voorrang aan de fietsers.  

Is er ook geen fietspad? Wandel dan zo links mogelijk en achter elkaar. 

Fietsers, hou je aan het verkeersreglement. Rij op het fietspad en  

wees extra voorzichtig en waakzaam bij het oversteken van een straat.  

Gebruik de oversteekplaatsen als er zijn, ook al liggen die enkele meters 

van het kruispunt! 

Afkortingen bij wegbeschrijvingen 

Kp: kruispunt - rd: rechtdoor 

T: je komt uit een weg die (bijna) loodrecht op een andere straat uitkomt 

en waar je dus links of rechts moet kiezen. 

Fkp: fietsknooppunt en wkp: wandelknooppunt. 

(Straatnaam) of een straatnaam tussen haakjes betekent dat je in die 

straat komt maar dat daar op die plek geen straatnaambord staat. 

Baal - Begijnendijk - Betekom  

Grootlo - Schriek - Werchter 

BEGIJNENDIJK - 40 of 34 km 

start kerkplein Begijnendijk 

Algemeenheden op buitenkaft.  
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Deze fietstocht start aan de kerk in Begijnendijk en is  

ongeveer 40 km lang. Je kan inkorten tot 34 km maar dan 

mis je een zeer mooi stuk van het parcours.  

Rij tussen het gemeentehuis en de kerk naar het kp (met 

Nieuwstraat) waar je een bord richting fkp 60 ziet. 

Bij de app vlaanderen-fietsland.be kan je rechtsboven in het 

menu ‘importeer route‘ kiezen en de QR-code scannen.  

Zo kan je de route op je smartphone volgen. 



Fietsers uit Baal en Werchter kunnen starten bij fkp 53 (kp Moorsemse-

straat met Beulkensstraat) of 70 (kp Nobelstraat met Pandhoevestraat). 

Fietsers uit Grootlo en Schriek kunnen starten bij fkp 68 (Oude Kapel) of 

bij fkp 90 (kp Kapelstraat met Peyerstraat).  

Lees de algemeenheden op de buitenkaft. 

Volg de fietsknooppunten: 

60  -  55  -  61  -  52  -  53  -  54  -  70  - Bolloheide info in nr. 1 

68  -  90  -  75  -  96  -  71   

OFWEL - voor 40 km 

Hof ter Laken - Het Toreke  -   5  -   6 

59  -  59  -  60  of kerk 

Mocht het nodig zijn: tussen fkp 71 en 59 van de lange toer vind je vele 

schitterende picknickplaatsen. 

OFWEL - voor 34 km 

59  -  60  of kerk   

Tussen knooppunten 71 en 5: Kasteel Hof ter Laken 

De geschiedenis van dit uitgestrekte kasteeldomein ten zuiden van de 

Grote Nete gaat terug tot de twaalfde eeuw. In het park van 30 ha  

pronken een kasteel in neo-Vlaamse-renaissancestijl, een remise en 

een boswachterswoning, te bereiken via een monumentale lindendreef.  

Er is een oude, deels ommuurde boomgaard en een kleine boskapel, 

die vroeger dienst deed als ijskelder. 

Het domein wordt doorkruist door de 

Molenbeek en verschillende andere 

‘laken’ of kleinere waterlopen waaraan 

het domein haar naam dankt.  

FIETSTOCHT vanuit BEGIJNENDIJK - 40 of 34 km 
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Tussen knooppunten 71 en 5: Het Toreke 

Mijlpaal Het Toreke aan de Booischotseweg in 

Hulshout werd rond 1842 gebouwd bij de  

afwerking van de verbindingsweg tussen  

Hulshout en Booischot. In vroegere jaren 

noemde men deze weg de ijzeren weg omdat 

hij volgestort was met grote brokken ijzerzand-

steen met daar bovenop een fijnere laag.  

Het Toreke geeft aan tot waar de gemeente 

Booischot de wegenwerken had betaald en 

ook onderhield. In 1872 werd de ijzeren weg 

vervangen door een kasseiweg. Hulshout be-

taalde toen de volledige weg op eigen grond-

gebied, maar verschoof het tracé van de weg 

uit protest. Door deze tracéwijziging ligt de 

mijlpaal nu met de rugzijde naar de straat. 

Het Toreke is een zuil van ongeveer 3 m hoog, gebouwd in ijzerzand-

steen en witte zandsteen op een vierkante basis ijzerzandsteen met 

bolvormige, gietijzeren bekroning. De inscripties op de zandstenen 

trommels van de zuil vermelden de afstanden tot aan de kerk van 

verscheidene gemeenten: Hulshout 1 180 m, Boisschot 2 020 m, 

Westerlo 13 200 m, Heyst-op-den-Berg 7 080 m, Turnhout 40 080 m, 

Mechelen 23 392 m, Antwerpen 35 115 m. 

Bij 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. 


