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Tussen Tessenderlo en Mol ligt de Belgische plaats Meerhout. Tijdens deze gemakkelijke wandeling 
wandelt u eerst naar het bezoekerscentrum Grote Netewoud en dan loopt u een leuk stuk langs de beek 
Grote Nete. In een natuurgebied passeert u een vijver en dan loopt u naar het Marktplein in het centrum. 
Via veldwegen en paden wandelt u naar de Tennisclub Grote Nethe (waar u ook de wandeling kunt starten) 
en dan struint u geruime tijd door bossen, langs bosranden en door kleine gehuchten met oude huisjes. Na 
weer een stuk over bospaadjes wandelt u een mooi stuk langs de Grote Nete en dan komt u weer bij De 
Zoete Zonde waar een mooi tuinterras is.  De zelfgebakken taart smaakt voortreffelijk!  U kunt ook starten 
op de parkeerplaats bij de tennisclub en dan fijn pauzeren bij De Zoete Zonde.   
 

 
 
Startadres: Koffiehuisje de Zoete Zonde, Genepas 7, Meerhout.  Tel: 0032-14705953. 
Geopend:  Donderdag t/m zondag van 11.30 tot 19.00 uur. 
 
Startadres: Parkeerplaats Tennisclub De Nethe, Bevrijdingslaan 96, Meerhout. 
Staande op de parkeerplaats met uw gezicht naar de tennishal gaat u R (60) over de klinkerweg met rechts 
de tennisvelden. Ga dan verder bij  punt 5.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,50 km  3 uur  21 m  43 m 

 

 
 

1315. MEERHOUT 13,5 km 
 
1. Met uw rug naar De Zoete Zonde gaat u R. Aan 
de kruising gaat u R (Smissestraat).  Na 25 m gaat 
u bij wit-rode paaltjes L over het klinkerpad.  
Voorbij de basisschool gaat u aan de 3-sprong L 
over de asfaltweg langs het speeltuintje. Steek de  
doorgaande weg (Genepas) over en ga R.  Meteen 
voorbij de Kapel van het Heilig Graf gaat u L over 
het pad langs de haag.  
 

(De sacristie van de huidige kapel is een overblijfsel 
van het gasthuis voor daklozen dat hier in de 14e 
eeuw stond. In de 16e eeuw is de kapel in gotische 
stijl heropgebouwd. De kapel  is na de onderbouw 
(11e eeuw) van de toren van de St. Trudokerk het 
oudste gebouw van Mierhout. Bij de bouw in 1855 
van het klooster voor de zusters van het Heilig Graf 
werd de kapel aangepast en vergroot. Na het vertrek 
van de zuster in 1992 is het klooster afgebroken)   
 

Aan de kruising bij wandelknooppunt (wkp) 85 
gaat u RD (71) over het grindpad dat na 200 m 
voor de Grote Nete naar rechts buigt. Steek de  
doorgaande weg  over en loop RD (Watermolen) 
over de asfaltweg met links de Grote Nete. 
Voorbij Gasthof Watermolen gaat u met de bocht 
mee naar L. Bij wkp 71 gaat u L (74) en bij het 
stalen waterrad met houten schoepen steekt u via 
houten brug de Grote Nete over.  
 

(Voordat u verder loopt, kunt een bezoekje brengen 
aan het bezoekerscentrum/café  Grote Netewoud dat 

gehuisvest is in het voormalig molenhuis en dat door 
vrijwilligers van Natuurpunt wordt gerund.   
 

(Het stenen gebouw, nu bezoekerscentrum/café, 
stamt uit 1678 en verving de houten watermolen uit 
1324. Het was een dubbele molen: het ene gedeelte 
huisvestte een korenmolen en het andere gedeelte 
werd als oliemolen en schorsmolen gebruikt. 
In 1928 vestigde de toenmalige eigenaar een 
diamantslijperij in het molengebouw, maar de 
korenmolen bleef in bedrijf tot 1970. De 
diamantslijperij werd later verbouwd tot wasserij. In 
het leuk ingerichte café/ bezoekerscentrum  
voormalig  molenhuis, is nog de overbrenging naar 
de maalinrichting te zien. Op de eerste verdieping 
van het molenhuis is de maalinrichting intact 
gebleven. Op de eerste verdieping is ook nog de 
ruimte van de oude wasserij te zien waarin nu 
infoborden hangen en waar verschillende soorten 
vissen te zien zijn). 
 

Meteen daarna steekt u via brug de in 2015 
aangelegde vistrap, die het hoogteverschil van 
1,75 m overbrugt, over.  (Hier bij de vistrap staan  
veel zit- picknickbanken). Meteen daarna aan de 3-
sprong gaat u R (74/wit-rood) met rechts de Grote 
Nete.  
 

(De circa 85 km lange Grote Nete is een zijrivier van 
de Nete in het stroomgebied van de Schelde.  
 

https://www.facebook.com/dezoetezondemeerhout/
https://kajako.weebly.com/nete.html
https://kajako.weebly.com/schelde.html
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Ze ontspringt nabij Hechtel-Eksel. Vanaf Lier stroomt 
ze samen met de Kleine Nete en vormt ze de Nete of 
de Beneden Nete,   Via de Dijle  en de Rupel, 
stroomt ze in de Schelde). 
 
 
Na bijna 400 m gaat u aan de 3-sprong RD/R.  Na 
30 m gaat u bij wkp 74 R (97)  over het graspad en 
dan steekt u bij grote  zitbank en houtsculptuur 
van Bernard de bever  via het smalle 
Totterbruggetje met touwen leuningen weer de 
Grote Nete over.  
 
2. Na de brug gaat u R over het graspad met 
rechts de beek. (U verlaat hier 97). Aan de 3-
sprong van knuppelpaadjes (Na veel regen kunnen 
deze houten palen los liggen (drijven)) gaat u RD 
(70) over het smalle paadje.  Via houten stappalen 
steekt u water over. (Ook hier kunnen, na veel 
regen, de stappalen onder water liggen)  Meteen 
daarna aan 3-sprong gaat u RD (70) met links 
moerasgebied en rechts een grote vijver. Aan de 
ongelijke 4-sprong bij wkp 70 gaat u L. Aan de 3-
sprong gaat u L. (Als op dit pad, bij natte periode, 
teveel water staat, gaat u hier R. Aan de 3-sprong 
met bielzen L over de bielzen. Dan gaat u L weer 
over bielzen. Aan de T-splitsing gaat u R, en ga dan 
verder bij **** in dit punt). Aan de kruising gaat u R. 
**** Bij hoge afrastering buigt het pad naar links 
over het gras. Negeer brug rechts en steek 
schuin rechts het grasveld over naar de straat. 
Aan de asfaltweg gaat u R (69/Mgr. 
Cruysberghslaan). Meteen daarna gaat u aan de 
3-sprong L (69/Molenveld).   
 
3. Voorbij huisnr. 45 gaat u R via ijzeren 
doorgang over het tegelpad.  Aan de asfaltweg  
(Vuurkruisenstraat) gaat u R langs huisnr. 8.  Aan 
de T-splitsing gaat u L langs huisnr. 24. Negeer 
zijwegen. Voorbij huisnr. 15  loopt u RD (78) over 
het pad.  Negeer zijpaden links.  Aan de 
doorgaande weg gaat u L en ga dan meteen weer 
L (Goorstraat).  Voorbij huisnr. 6 gaat u R over 
het klinkerpad. Negeer zijpad rechts. Aan het eind 
gaat u bij het Marktplein met de muziekkiosk  L 
en u passeert links supermarkt  Proxy/Delhaize.  
Steek de doorgaande weg over en loop bij wkp 78 
RD (79) langs het grote Heilig Hartbeeld met het 
opschrift "Gestel aan het H. Hart 1938-1949". (Het 
beeld is een eerbetoon aan de oorlogsslachtoffers 
van beide Wereldoorlogen).  
 

(Als u hier R gaat, dan kunt u en klein rondje langs 
het Marktplein lopen. Meteen links passeert u het 
oorlogsmonument. Vlak daarna aan de kruising komt 
u bij het monument van de Boerenkrijg (opstand in 
1798 tijdens de Franse bezetting), uit 1898 dat een 
engel toont en een graftombe bevat waarin sinds  
1948 de overblijfselen rusten van de 200 brigands die 
in 1798 zijn gesneuveld. Brigand is de naam die de 
Fransen gaven aan de Vlaamse opstandelingen die 
in de Boerenkrijg tegen de Franse bezetter streden. 
Deze lagen oorspronkelijk op de begraafplaats, 
alwaar zich nog een grasheuvel met smeedijzeren 

kruis bevindt. Rechts daarvan staat het 

gemeentehuis  bestaande uit 
het Drossaardshuis (1720-1723) en het Koning 
Davidshuis uit 1620. Tijdens de Boerenkrijg huisde 
hier de Franse overheid. De panden zijn in de 19e 
eeuw als smidse gebruikt en later als hotel. In 1934-
1935 werden ze gerestaureerd en sinds 1936 zijn ze 
in gebruik las gemeentehuis. Rechts naast het 
gemeentehuis staat op de hoek Markt/Gasthuisstraat  
de Marktvrouw  Het beeld is gemaakt uit verwarmde 
inox. De 4 granieten zuilen  symboliseren het 
Centrum, de Berg, Gestel en Zittaart, de 4 
Meerhoutse buurten. Via de rijksmonumentale kiosk,  
die volgens gemeenteraadsverslagen in 1895 is 
hersteld bij de inhuldiging van de stoomtram in 
Meerhout, Bij de kiosk staat ook een waterput en  
loop dan weer terug) 
 
Voor de kerkhofmuur en de Sint-Trudokerk met 
de prachtige barokke toren gaat u R.  
 

(De Sint-Trudokerk, gebouwd in opdracht van 
het klooster van Maagdendaal uit Oplinter  In 
1679 werd de kerk vernield bij een dorpsbrand en in 
1680 in barokke stijl herbouwd met de mooie spits. 
De romaanse onderbouw van de toren dateert uit 
circa 1100 en heeft nog de oorspronkelijke 1,5 meter 
dikke muren in ijzerzandsteen. Op 11 mei 1940 is de 
kerk door het terugtrekkende Belgische leger in 
brand gestoken omdat ze vreesde dat de toren als  
uitkijkpost werd gebruikt uit te schakelen. Ze werd 
herbouwd met door Duitsland betaalde 
oorlogsschade in de periode 1948-1967. Aan de voet 
van de kerktoren vonden 200 Brigands (Vlaamse 
opstandelingen die in de Boerenkrijg tegen de Franse 
bezetter streden) die sneuvelden tijdens de 
Boerenkrijg, een rustplaats in een massagraf. In de 
hoek van het kerkhof staat een bij de grasheuvel een 
smeedijzeren kruis  (1898)  dat herinnert aan de 
Boerenkrijg. Nu liggen de resterende beenderen in 
de graftombe bij het monument van de Boerenkrijg 
dat bij de ingang van het gemeentehuis staat 
 
Daarna gaat u L (79) over het graspad met links 
de kerkhofmuur.  Aan de kruising bij wkp 79 gaat 
u RD (80) en volg RD het grindpad langs het 
gazon. Negeer zijpad rechts naar  sporthal.  Aan 
de T-splitsing bij wkp 80 gaat u L (46). Na bijna 
100 m gaat u aan de 4-sprong R (46) over het pad.   
 
4. Steek de asfaltweg over en loop RD (46) over 
de veldweg, die een graspad wordt.  Na 500 m 
gaat u aan de T-splitsing bij wkp 46 en boerderij 
R (45) over het graspad. Negeer veldweg links.  
Steek de doorgaande weg (Schoolstraat) over en 
loop RD (45) over de veldweg.  Steek de smalle 
asfaltweg over en loop RD (45) over het graspad.  
Aan de 3-sprong gaat u RD (45) langs de 
afrastering. Aan het eind volgt u RD (45) de 
asfaltweg langs huisnr. 99.  Aan de T-splitsing bij 
wkp 45 gaat u R (44) over de asfaltweg.  Aan de 3-
sprong bij de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van 
Zeven-Weeën, die tussen twee linden staat, gaat 
u L (44/Lieve Vrouweweg).   
 

https://kajako.weebly.com/kleine-nete.html
https://kajako.weebly.com/dijle.html
http://weebly-link/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boerenkrijg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boerenkrijg
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(Tot 1886 stonde hier het "stenen kapelleke" dat in 
1886 vervangen werd door de huidige kapel, die op 
haar beurt hersteld werd in 1925 (zie gevelsteen in 
top)). 
 
Na 100 m meteen voorbij huisnr. 8 gaat u bij wkp 
44 R (81) over de klinkerweg en volg dan het 
smalle pad langs de haag en hoge afrastering.  
Aan de T-splitsing voor ijzeren hek gaat u L over 
het graspad dat even verder naar rechts buigt. (U 
verlaat hier de wandelmarkering).  Aan de  
doorgaande weg (Bevrijdingslaan/N 102) gaat u L. 
Voorbij huisnr. 87 gaat u R over de asfaltweg met 
links de tennishal De Nethe.  Voorbij de tennishal 
gaat u bij de twee infoborden L (60) over de 
klinkerweg met rechts de parkeerplaats en de 
tennisvelden gelegen op sportpark De Nethe.   
 
5.  Aan het eind gaat u R (60) over het pad met 
rechts de tennisvelden.  Aan de kruising gaat u L 
via ijzeren doorgang over het bospaadje.  Na 40 
m gaat u aan de 3-sprong bij ijzeren hek RD over 
het met bladeren bedekt bospaadje.  Na 25 m gaat 
u aan de T-splitsing R over het duidelijke bospad.  
Aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD over het 
bospaadje langs de zitbank en met links een 
grasveld.  Een eind verder loopt het paadje links 
langs een akker. Aan de 3-sprong gaat u RD.  Aan 
het eind van de akker gaat u aan de T-splitsing L 
over de bosweg.  Aan de kruising bij zitbank gaat 
u R (61) over het bospad.  Negeer zijpaadje links. 
50 meter verder gaat u aan de 3-sprong bij 
zitbank en wkp 61 RD (88).  Aan de 3-sprong bij 
wkp 88 gaat u L (10).  Aan de 3-sprong voor  
akker gaat u R (10).  Aan de volgende 3-sprong 
gaat u R (10).  U komt uit het Fabiolabos en volg 
RD het graspad langs de afrastering.  Aan de T-
splitsing bij wkp 10 gaat u L over de asfaltweg.  
Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R (Gebergte) 
over de asfaltweg.   
 
6. Na 100 m, waar links de hoge afrastering 
ophoudt, gaat u L over het bospaadje langs de 
afrastering.  Volg het paadje RD langs de bosrand 
en dan buigt het paadje schuin rechts het bos in. 
Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong, met voor u 
een begroeid pad, R.   Aan de asfaltweg gaat u L. 
Na 50 m gaat u aan de 3-sprong bij wkp 11 L 
(03/Wipstraat).  Na 100 m gaat u R (03) over de 
veldweg langs de bosrand.  De veldweg wordt 
een pad dat door de heide loopt. Aan de ongelijke 
4-sprong bij wkp 03 gaat u R (02) over het smalle 
paadje. U steekt via het bruggetje de Kwachtloop 
over en ga dan meteen L over het graspad langs 
de beek. Aan de T-splitsing gaat u R (25) over het 
bospad.  Aan de kruising bij wkp 25 gaat u RD 
(62) langs de haag.  Aan de T-splitsing bij wkp 62 

gaat u R (22) over de zandweg.  Volg geruime tijd 
de weg langs enkele huizen en dan buigt de weg 
naar links langs een beekje.  Aan de T-splitsing 
bij wkp 22 gaat u R (21).  Aan de 3-sprong gaat u 
RD (21) langs een huis.  Aan de ruime 3-sprong 
gaat u RD langs de zitbank, een mooie pauzeplek 
na 9,5 km.   
 
7.   Vlak  daarna aan de kruising bij wegkruis en 
wkp 21 gaat u RD (38).  Aan de 3-sprong  gaat u 
RD door de houten doorgang. (U verlaat hier 38). 
Volg het bospaadje dat naar rechts buigt.  Negeer 
zijpaden links. Aan de kruising gaat u RD.  
Negeer zijpaden links. Aan de kruising, met 2-
stammige boom in het midden, gaat u L langs een 
omgevallen boom met links grasland.  Aan de T-
splitsing bij voetpadpaal gaat u L.  Het bospaadje 
buigt naar rechts langs een weiland en loopt dan 
omhoog.  Aan het eind van dit leuke bospaadje 
gaat u aan de T-splitsing L over de brede bosweg.  
Aan de ruime 3-sprong bij wkp 99 gaat u RD (98) 
langs huizen.  Aan de T-splitsing bij zitbank gaat 
u L (98).  Steek de doorgaande weg over en ga R 
over het fietspad.  
 
8. Tegenover huisnr. 69 gaat u schuin L over het 
bospaadje en houdt links aan de heuvel omhoog.  
Aan de 3-sprong bij ijzeren hek gaat u L.  Voorbij 
3 paaltjes gaat u aan de Y-splitsing L over  
grasland. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u 
RD. Aan de 3-sprong bij markeringspaal gaat u 
RD de brug over. Aan de T-splitsing bij wkp 98 
gaat u R (96) over het grindpad langs de Grote 
Nete. Negeer doodlopende weg links.  Aan de 
kruising bij brug en wkp 96 gaat u RD (95) langs 
de beek.  
 

(Als u hier R de brug over loopt en meteen R het 
graspad inloopt, dan komt u na 30 m bij een zitbank 
aan een mooie vijver).   
 

Een eind verder passeert u een zitbank. (let op 
infobord!) Aan de kruising bij wkp 95 gaat u R 
(92) over de grindweg. Aan de 3-sprong bij wkp 
92 gaat u R (91) over het pad langs de beek.  Aan 
de 3-sprong gaat u RD (91) de brug over. Aan de 
volgende 3-sprong gaat u L verder langs de beek. 
(U verlaat route 91).  Het pad maakt 2 haakse 
bochten en loopt dan door het bos.  Let op! Neem 
het eerste graspad R en loop vlak langs het 
voetbalveld.   Aan de smalle asfaltweg gaat u R 
langs het bord “Centrum”. Aan de kruising gaat u 
R.  Na 50 m komt u links bij De Zoete Zonde, de 
sponsor van deze wandeling, waar u nog iets 
kunt eten of drinken. De vriendelijke uitbaters 
vernemen graag wat u van de wandeling vindt. 
Proef eens de zelfgebakken fruittaart. 

  
Auteur: Jos Wlazlo 
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   


