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Tussen Geel en Meerhout ligt een stukje Kempen zoals je dat nog maar zelden vindt. Wie zin heeft in een 
afwisselende uitwaaiwandeling over leuke bospaadjes en langs meanderende beekjes, moet deze wandeling 
zeker lopen. In de lente kan je de witte bloemen van de kamperfoelie ruiken. In de laagtes vallen elzen en 
dotterbloemen op en fladderen juffers en libellen. Een avontuurlijk landschap dat garant staat voor een mooie 
natuurervaring. De wandeling vertrekt aan taverne Luihoeve. Van hieruit wandel je richting het dorp 
Winkelomheide om vervolgens te kuieren langs leuke bospaadjes, de Grote Nete en het natuurgebied 
Maelesbroek met de vele waterplassen.  
 
Startadres: Parkeerplaats  De Luihoeve, Bredestraat 62, Meerhout.   

 
 

http://www.wandelgidslimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,46 km  2.30 uur  21 m 23  m 

 

 
 

1318. MEERHOUT 11,5 km 
 
1. Met uw rug naar de Luihoeve gaat u bij 
wandelknooppunt (wkp) 16 L (17) over de 
asfaltweg. Na 100 m gaat u aan de kruising bij 
zitbank en  wkp 17 L (19) over de doodlopende 
bosweg. Negeer zijpaden rechts. Na 200 m,  
tegenover wit-rode markering op boom, gaat u L 
het smalle bospaadje (even) omhoog, dat na 30 m 
naar rechts buigt. Steek na 150 m de bosweg over 
en loop RD over het bospaadje met links aan de 
bosrand een akker. Na bijna 500 m buigt het 
bospad voor achtertuinen naar rechts en wordt 
een bosweg. Negeer zijpaden. Aan de 4-sprong 
gaat u L (19) over de brede bosweg. Steek bij 
mooi groot smeedijzeren hek de doorgaande weg 
(Kiezel/N126) over loop RD (19) over de asfaltweg.  
Na 100 m aan de 3-sprong bij wkp 19 en 
langgevel boerderijtje (nr. 1) gaat u RD (78). 250 
meter verder, meteen voorbij advocatenkantoor 
(nr. 8) met klimop begroeide muur, gaat u L (78) 
over de smalle asfaltweg.  
 

(Na 100 m ziet u links bij houten hek in de achtertuin 
van het advocatenbureau beelden (kunst) staan). 
 

Na 150 m voorbij huisnr. 10 volgt u RD de 
veldweg/graspad, omzoomd door bomen.    
 
2. Na 600 m bij vervallen stal gaat u aan de 3-
sprong R (78) over de smalle asfaltweg langs de 
boerderij. 300 m verder gaat aan de 3-sprong RD 
(78). Na 200 m tegenover huisnr. 8 gaat u L over 
het bospad. Voor afrastering van achtertuinen 
buigt het pad naar rechts. Aan de asfaltweg, die u 
net verlaten heeft, gaat u L. Aan de voorrangsweg 
in Winkelomheide gaat u R (78).  Na 200 m aan de 
4-sprong bij bakker steekt u bij verkeerslichten 
via zebrapad L de doorgaande weg over en loopt 
u RD (78/Kemeldijk). Na 100 m **** gaat u 
tegenover huisnr 16 en bij parkeerplaats R over 
het betonnen pad met links de begraafplaats/H. 
Hartkerk (1951-1952) en rechts de school.  
 

(De vorige kerk (1908) werd in mei 1940 door het 
Belgisch leger opgeblazen. Door het opblazen van de 
toren kon de Duitse bezetter deze niet gebruiken als 
uitkijktoren). 
 

Aan de asfaltweg gaat u L. Negeer doodlopende 
weg rechts (Vroente). Aan de T-splitsing gaat u R. 
Meteen daarna gaat u L (63/Gemeenteheide 65) 
over de veldweg. Negeer bospaadje links. Aan de 
3-sprong bij huisnr. 85 volgt u RD het pad met 
rechts de woning. U komt uit het bos en volg RD 
het pad over het grasveld.   
 
3. Let op! Na bijna 100 m, waar rechts het bos 
begint, gaat u R over het gras met links de 
bosrand. Na 25 m gaat u in de hoek L het bospad 
omhoog. Beneden voor het voetbalveld van 
K.F.C.V. Alberta gaat u R over de zandweg. De 
zandweg buigt naar links met rechts de grote 
voetbalkantine en volg dan RD het pad gelegen 
tussen de voetbalvelden van het Frans  
Kerckhofs stadion. Voorbij de voetbalvelden en 
bij oefenterrein gaat u L over de zanderige 
parkeerplaats en volg dan RD de veldweg. Aan de 
asfaltweg voor huisnr. 15 A gaat u R en u verlaat 
even verder de bebouwde kom van 
Winkelomheide. Let op! Na 100 m negeert bij 
markeringspaal (70) bospaadje links en 10 m 
verder gaat u L over het bospaadje. Bij huisnr. 5 
steekt u schuin rechts de asfaltweg over en loop 
RD tussen het huis en de stal/garage door. Volg 
dan RD het graspad met rechts greppel/beekje 
Rijloop. (Na veel regenval kunnen korte stukken van 
dit graspad drassig zijn).   
 
4.  Na 300 m gaat u aan de T-splitsing R (70) over 
het pad met links de Grote Nete.   
 

 
(Na bijna 100 m passeert u een zitbank, een prachtig 
pauzeplekje.  De circa 85 km lange Grote Nete is een 
zijrivier van de Nete in het stroomgebied van 
de Schelde. 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). 
 

Negeer na 200 bospad rechts omlaag en loop 
verder RD langs de beek.  
 

(U verlaat hier route 70. De route volgend  kunt u na 
250 m R even omlaag lopen en dan heeft mooi  
uitzicht over een mooi ven).   
 

Na 500 m, aan het eind van het pad, steekt u L via 
brug de Grote Nete over.  Meteen na de brug gaat 
u bij wandelknooppunt (wkp) 68 R (67) over de 
veldweg met rechts de Grote Nete.  
 

(Hier bij brug mondt rechts  de Scherpenbergerloop 
uit in de Grote Nete).   
 

 
 

https://kajako.weebly.com/nete.html
https://kajako.weebly.com/schelde.html
https://kajako.weebly.com/kleine-nete.html
https://kajako.weebly.com/dijle.html
http://weebly-link/
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Na 900 m bij bedrijventerrein Grote Neet en einde 
pad steekt u R via brug weer de beek over en ga 
dan meteen L (67) over de veldweg, die meteen 
naar rechts buigt. 
 

(Hier bij zitbank vloeien de Grote Nete en de Molse 
Nete samen).   
 

Volg nu geruime tijd RD de grindweg met links de 
meanderende Grote Nete en 150 m verder voorbij 
nr. 82 rechts vijvers, die gelegen zijn in het 
natuurgebied Malesbroek.  
 

(Het 100 hectare grote Malesbroek is een deelgebied 
van natuurgebied Grote Netewoud. Centraal in dit 
gebied ligt een grote ondiepe plas die is ontstaan ten 
gevolge van turfwinning in het begin van de 20e 
eeuw. Naast de grote vijver zijn er nog tal van 
kleinere vijvers, die omgeven zijn door moeras).  
 

Na 1,3 km gaat u aan de 3-sprong bij brug en wkp 
67 RD (38) verder langs de beek. Negeer twee 
zijpaden rechts.   
 

(Na 300 m, 50 m voorbij het tweede pad rechts waar 
een infobordje “Broekland” staat, kunt R het paadje 
inlopen en dan  komt u bij een mooi plekje tussen 
twee vijvers).   
 

Na ruim 500 m buigt het pad links (38/wit-rood) 
over de brug en volg dan het graspad met links 
afrastering.  (U verlaat hier de Grote Nete). 
 
5. Aan de asfaltweg  gaat u R (38).  
(Na 250 m passeert u rechts een mooi gedeeltelijk 
met riet gedekte voormalig boerderijtje).  
 

Let op! Meteen voorbij het kleine huisje (huisnr. 
103) gaat u R (38/wit-rood) over het bospad met 

meteen rechts bij breed ijzeren hek een mooie in 
tuin gelegen vijver. Aan de T-splitsing bij wkp 38 
gaat u bij verbodsbordje R (21).  50 meter verder 
steekt u via brug (Kannunniksbrug) weer de Grote 
Nete over en loop bij zitbank en infobord RD (21). 
Na bijna 400 m steekt u via brug het beekje 
genaamd Scherpenbergerloop over en volg RD 
(21) de bosweg, die naar links buigt.  
 

(In de bocht naar links ziet u mogelijk rechts in 
weiland Schotse hooglanders (runderen met 
horens)).    
 

Aan de 3-sprong, met links een houten doorgang, 
gaat u R (21) de bosweg omhoog. Aan de kruising 
bij wkp 21, zitbank en het “Kruis van de Hut” gaat 
u RD (22/wit-rood). 
 

(Volgens de legende herinnert het Kruis van de 
Hutten aan een boosaardige ridder. Tijdens een 
onweer was hij de weg kwijt en kwam altijd op 
dezelfde driesprong terecht. Nadat hij, uitzinnig van 
woede, God en alle mensen had vervloekt, werden 
hij en zijn paard meteen door de aarde verzwolgen. 
In werkelijkheid liet kanunnik Barth in de 18e  eeuw 
het kruis hier aan de 4-sprong aanbrengen. Zie voor 
meer info infobord). 
 

Negeer zijpaden en blijf 1 km RD de grind-bosweg 
volgen.   
 

(U passeert meteen links een woning. Na bijna 400 m 
gaat u bij wkp 22 RD (63).  
 

Na 1 km gaat u aan de kruising bij wkp 63 RD 
(17). Na 100 m, lopend over asfaltweg, komt u 
rechts bij de parkeerplaats. 
 

 
 

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.   
 

 

 
 

 
 

Hoi Jos, Vandaag route 1318 gelopen https://wandelgidszuidlimburg.com/wp/1318-2/. Als eerst dank je wel weer 

voor de leuke route! Op GPX is de route goed te lopen. In de beschrijving een paar aanpassingen. 1. (in blok 1) "Na 

bijna 500 m buigt het bospad voor achtertuinen naar rechts en wordt een bosweg." In principe is de bosweg een T 

splitsing. Mijn advies zou zijn "Na bijna 500 m buigt het bospad voor achtertuinen naar rechts en ga R op het 

bosweg. 2. ( in blok 2) "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). Negeer na 200 bospad rechts omlaag en loop verder RD langs 

de beek. (U verlaat hier route 70. De route volgend kunt u na 250 m R even omlaag lopen en dan heeft mooi 

uitzicht over een mooi ven)." Heel dit stuk hoort hier niet te staan. Je bent hier midden in het dorp. Ik vermoed dat 

dit stukje tekst later ergens in de routebeschrijving had moeten staan. ( maar weet niet waar) 3. ( in blok 3) "Bij 

huisnr. 5 steekt u schuin rechts de asfaltweg over en loop RD tussen het huis en de stal/garage door". Huisnummer 

5 en de bijhorende stal zijn platgegooid en men zijn een nieuw huis aan het bouwen. Je hoeft ook niet meer schuin 

rechts over de steken, maar je steeks rechtdoor de weg over omdat het wandelpad ook is verlegd. Ik zou ervan 

maken. "Bij doorgaande weg steek de weg rechtdoor over en ga over het gras met rechts de greppel" Ik vermoed 

echter dat dit op korte termijn wel zal veranderen omdat ze een nieuw huis aan het bouwen zijn. Verder was de 

route kloppend en hartelijk dank! Met vriendelijke groet, Niels Vos 

https://wandelgidszuidlimburg.com/wp/1318-2/
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