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Beste bezoeker
Van harte welkom in Vorselaar!
We vinden het erg fijn dat u onze gemeente een
beetje beter wil leren kennen met de ‘paadjes
van Vorselaar’. Via allerlei trage verbindingen,
leuke plekjes met af en toe een erfgoedbord en
interessante weetjes gaat u op ontdekkingstocht.
Wedden dat u straks, net zoals vele anderen die u
voorgingen, begrijpt waarom Vorselaar de nummer 1
is om te wonen?
Onze gemeente ligt bezaaid met trage wegen. Samen
vormen al die veldwegen, kerkepaden en jaagpadjes,
bospaadjes en doorsteekjes een fijnmazig netwerk
dat ideaal is voor trage weggebruikers.
We vinden het erg belangrijk dat zij zich veilig kunnen
verplaatsen in het centrum maar ook daarbuiten.
Zeker voor korte aftanden zijn trage verbindingen
een veilig alternatief voor onder andere de
schoolgaande kinderen. Ze worden bovendien heel
vaak gebruikt voor recreatie.
Wat is er plezanter dan een fietstocht op zondag
of een ommetje met de hond? Weg van het drukke
verkeer is u ontspannen veel eenvoudiger.

We merken echter dat trage wegen onder druk staan.
In de loop van de jaren zijn er al heel wat verdwenen.
Daarom hanteren we een duidelijk beleid inzake de
bewaring van kleine verbindingen bij bouwprojecten.
Bovendien investeren we ook in de opmaak van
bestaande verbindingen. In het ruimtelijk beleidsplan
is duidelijk opgenomen dat in bijzondere projecten
(bv. bij grootschaligere appartementcomplexen)
openbare ruimte en meer groen gecreëerd moet
worden. Nieuwe trage verbindingen passen hier
perfect. De afgelopen jaren werden er zo al heel wat
gemaakt. Daarnaast heropenden we ook de kerkepad
tussen Vorselaar en Lille.
Genoeg theorie, nu de leuke praktijk! We vertrekken
op de Oostakker, vlak aan het sportcentrum. Dit
is het startpunt van zo goed als alle wandel- en
fietsroutes door Vorselaar en de locatie bij uitstek om
op korte tijd heel wat pareltjes tegen te komen. U
heeft de keuze uit een wandeling van 2,5km, 3,5km of
4,5km.
Alle wandelingen zijn ook doenbaar met de fiets.
Veel plezier!

VORSELAAR ONTDEKKEN
VIA TRAGE WEGEN

Rode Lus = 2,5 km
Gele Lus = 1 km extra
Groene Lus = 1 km extra
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Speeltuinen en speelpleintjes
Erfgoedborden
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We vertrekken aan
evenementenzaal De Dreef, naast
de piste. Wandel richting de
Oostakker en sla er links af. Na
ongeveer 150 meter ziet u rechts
het Gendarmenpad. Wandel
daardoor en steek de Riemenstraat
over, richting de Tuinweg.
Volg het voetpad tot aan het
Stampertjespad. U zal
onderweg merken dat de
Kindergemeenteraad enkele
paadjes een vrolijke naam gaf.
Ze verzonnen ook enkele leuke
opdrachten. Doe ze gerust mee, als
u durft!
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Aan het einde van het
Stampertjespad ziet u een klein
amfitheater. Dit wordt vooral
gebruikt door jongeren om te
verpozen. Af en toe gebeuren er
ook voorstellingen.

Schranshoeve
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Wandel voorbij het amfitheater
en volg links het dolomieten
paadje.
Zo krijgt u zicht op de
Schranshoeve. Het gebouw
uit eind 16de eeuw is volledig
omgeven door een vest, die
de bewoners indertijd moest
beschermen tegen slechteriken.
Een erg belangrijk man voor de
Belgische kerk, Kardinaal Van
Roey, groeide op in deze hoeve.
Benieuwd hoe hij eruit zag? Aan
de voorzijde van het huidige
restaurant ziet u zijn beeltenis.
Keer daarna terug naar het
dolomieten paadje.

Amfitheater Schrans

Volg het verder tot aan de
Nieuwstraat. Steek deze
weg over en neem het
Mussenpad. Dit weggetje
verbindt de Nieuwstraat met het
Lijsterplein. Zoals u merkt op
het straatnaambord kreeg het
paadje de naam niet toevallig.
Na ongeveer 80 meter gaat
u rechts het bruggetje over.
U wandelt daarna langs
de seniorenwoningen van
de Nachtegaal en kruist
de Vinkenlaan. Neem het
Vogelnestjespad.

Speeltuin Schrans

Rode Route
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Kinderen zijn de toekomst!
Daarom planten we in Vorselaar
ieder jaar een boom voor de
baby’tjes die ons dorp rijker
werd.
Dorpsdichter Erik Goris schreef
voor deze plek een passend
geboortegedicht. Neem de tijd
om er even bij stil te staan.
Wandel door het gras verder
richting het Roodborstjespad.
Dit pad verbindt de Kievitlaan
met de Fazantenlaan.
Wil u graag verder wandelen?
Ga links zodat u in de
Fazantenlaan terechtkomt.
Gaat u liever terug naar het
sportcentrum? Volg dan de
route in de rode kader.
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Ga op het Roodborstjespad
rechts zodat u in de Kievitlaan
komt. Ga aan het einde van dit
paadje links tot aan de kruising
met de Veldstraat. Aan die
kruising wandelt u naar rechts,
zodat u in de Nieuwstraat
komt.
Vlak voor u ziet u Lokaal Dienstencentrum Sprankel! Hier
vindt u serviceflats, het dorpsrestaurant … en zijn er heel
wat verschillende activiteiten
voor jong en oud. Naast dit
gebouw bevindt zich de bib.
Steek de Nieuwstraat over en
wandel naar rechts, voorbij de
grote centrumparking. Volg het
Boekenpad tot in de Diamantstraat. Aan het einde van het
paadje wandelt u rechtdoor tot
in de Kabienstraat.
Volg deze straat tot u op uw
rechterzijde, na ongeveer 60
meter, het Smissepad ziet. U
komt nu terecht in de Riemenstraat. Wandel even naar links
en steek daar de straat over
via het zebrapad. Ga door het
Fluitpad richting de Oostakker. U bent nu bijna terug aan
de start op de Oostakker.
Als u toch verder wil wandelen,
ga dan naar punt 9.
Vriendschaps- en geboortebos
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Ga links, richting de Schapenstal en de vleermuizentoren,
vlak voor de Aa. Daarvoor steekt u de straat over.
Hoort u de kudde Kempense heideschapen? Zij zijn de
trotse bewakers van de 18de-eeuwse schapenstal die
zich aan de rand van natuurgebied ’t Schupleer - zeker
de moeite om ook eens een keer te ontdekken - bevindt.
Neem gerust een kijkje in het insectenhotel en het
kruidentuintje.
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De Beemden

Opletten nu, want het wordt iets moeilijker.
Steek de straat over en neem rechts het Hobbelspoor
(tussen huisnummers 22 en 20). Na ongeveer 50 meter
gaat u rechts. U wandelt nu langs wat de mensen hier de
Beemden noemen.
In de vallei van rivier de Aa, die u hier in de verte ziet,
werd vroeger ijzererts of ijzermaal ontgonnen. Met boten
vervoerde men die grondstof naar de Kleine Nete. Via het
Hobbelspoor komt u in de Dijkbaan.
Daarom was er vroeger op het kruispunt van de Dijkbaan
en de Lepelstraat een scheepswerf waar men kleine bootjes (platbodems) maakte.
Insectenhotel
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Ook benieuwd naar de vleermuizentoren? Ga even links op het
domein. Verscholen tussen de struiken en bomen vindt u die terug.

Vorselaar heeft hiermee een
primeur: deze toren van 6,5
meter is voorlopig het eerste
en enige luxehotel voor heel
wat vleermuizensoorten in
België.
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vleermuis

U staat nu vlak bij rivier de
Aa. Vroeger werd hierin
gezwommen, maar dat is
momenteel niet mogelijk.
We zetten daarom volop in
op riolering en waterassen in
onze gemeente. Tegen 2025
moet Vorselaar voor meer
dan 90 procent berioleerd
zijn. Dat is een hoog cijfer in
vergelijking met de rest van
Vlaanderen!
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Wandel door het Paddeke van den Os richting de Lepelstraat. U ziet
er een campus van hogeschool Thomas More.

Ga terug naar de Dijkbaan en
wandel tot aan de kruising
met de Fazantenlaan. Sla
daar rechts af tot u links de
Merellaan ziet. We wandelen
deze straat door tot u aan het
Paddeke van den Os komt.

Het domein daarachter is volledig ingericht voor leerlingen en
studenten. U vindt er naast de hogeschool (voornamelijk gericht op
leerkrachten in spé, ongeveer 800 studenten), een secundaire school
(Kardinaal van Roey-instituut, meer dan 1 500 leerlingen), een lagere
school en een kleuterschool.

Vleermuizentoren

Onderweg passeert u het
Kwetterpad. Dit verbindt de
Merellaan met de Veldstraat.
In het midden ligt een leuk
buurtplein.
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Verder in het centrum telt Vorselaar nog twee kleuterscholen en een
lagere school. Omwille van de hogeschool kunnen studenten hier ook
op kot en is er studentenclub Reprobatum.
Met meer dan 3 500 leerlingen en leerkrachten is Vorselaar per
inwoner letterlijk het grootste onderwijsdorp van Vlaanderen.
Ongelooflijk als u weet dat Vorselaar de 2de kleinste gemeente is van
de provincie Antwerpen na Baarle-Hertog!
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Ga in de Lepelstraat rechts richting de Markt en
steek over naar het marktplein met zijn typisch
Frankische 3-hoekige vorm. U komt hier ogen te
kort. Het meest monumentale gebouw langs de
markt is ongetwijfeld het klooster.
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Op de markt staat het monument van de vrede, een recent
kunstwerk van de hand van Philip Aguirre.
Het beeld symboliseert het samenwerken aan vrede:
het is een evenwichtsoefening.

DE KAAK
Als u helemaal naar de andere kant wandelt, ontdekt u de
kaak. Vorselaar is één van de weinige gemeenten waar nog een
schandpaal staat. Hij werd in 1752 door graaf van de Werve,
toen heersend over Vorselaar, opgericht in blauwe hardsteen
als symbool voor zijn macht.

We verlaten de Markt via het Kabienstraatje. Die smalle weg
vindt u terug naast het moderne bankkantoor, pal over het
klooster. Links ziet u het Slijperspad dat hulde brengt aan de
diamantgeschiedenis van Vorselaar.
U wandelt nog 40 meter verder tot aan het Smissepad.
U komt nu terecht in de Riemenstraat. Wandel even naar links
en steek daar de straat over via het zebrapad.
Ga door het Fluitpad richting de Oostakker.
U kan de wandeling hier eventueel beëindigen.
U wandelde dan 3,5 km.
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U bent nu in de
Lindendreef. Deze dreef
van zomerlinden verbindt
de kerk met het kasteel.
Vele jaren geleden werd
ze aangeplant als symbool
van de samenhang tussen
de wereldlijke (kasteelheer)
en kerkelijke macht (kerk).
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MONUMENT VAN DE VREDE
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In plaats van de dreef
te volgen, wandelt u
rechtdoor, vanuit het
Tsjiptsjippad, het bos in.

De Dreef
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U wandelt langs het
jeugdcentrum. Hier leven
heel wat kinderen zich uit in
het weekend met onze lokale
jeugdverenigingen.
Daarnaast vindt u hier ook de
buitenschoolse kinderopvang
(de Regenboog) en het
repetitielokaal (het Rockhok).

Via het Regenboogpad wandelt
u richting de Cardijnlaan.
Het grote gebouw naast u is
de gemeentelijke lagere school
De Knipoog. Het domein
doet eveneens dienst voor de
gemeentelijke speelpleinwerking
Kaboem.
Op het Regenboogpad bevindt
u zich te midden van een
campus voor kinderen en jeugd.

Kinderclub De Regenboog

Aangekomen in de Cardijnlaan
steekt u schuin over naar het
Schoolstraatje. In de Kuiperstraat
gaat u rechts en steekt u het
eerstkomende voetpad over. Volg
rechtdoor de Boulevard. Wandel
90 meter tot aan een volgend
klein straatje, de Guldenpad. In de
volksmond ook gekend als het Klein
Guldenpaddeke, omdat er aan de
overzijde een groter, breder deel van
de straat is terug te vinden.
Ga het Klein Guldenpaddeke in tot
aan de parking op uw rechterzijde.
U vindt die terug na ongeveer
105 stappen. Neem de SintGeorgiussteeg. Dit doorsteekje
zorgt ervoor dat u in de Molenstraat
komt.
Steek deze straat over en wandel
rechtdoor tot aan de volgende straat,
de Kempenlaan. Ook die steekt u
over tot u in De Heuf komt.

Sint-Pieterskerk
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Zoals bekend: Vorselaar ademt
onderwijs. Vlak voor u ziet u de
middelbare school, het Kardinaal
van Roey-instituut. Ga links.
U wandelt tot aan een recent
bouwproject, waarbij een trage
verbinding is gemaakt. Volg
het Van Gillekenspad tot in de
Kerkstraat. Ga daar rechts tot aan
de Sint-Pieterskerk.

Sint-Pieterskerk

In geschriften van 726 (bijna
1300 jaar geleden!) was er al
sprake van deze kerk in hout.

Zij gebruikte kruiden om
mensen te genezen van allerlei
kwaaltjes en ziektes.

In 1382 werd ze, toen nog
zonder toren, gebouwd in
ijzersteen. Een 200-tal jaar later
brandde de kerk af. Pas in 1630
begon de heropbouw van de
middenbeuk en het hoogkoor.
Men besloot toen ook een
echte kerkentoren te bouwen.

Tegenover dit monument staan
de typische lage huisjes van de
Kerkstraat. Hier wonen
enkele van de meer dan 50
zusters die tot op heden
verblijven in het dorp.

Pas in de 19de eeuw werden
de 2 zijbeuken bijgebouwd.De
kerk van Petrus en Paulus van
Vorselaar was een ‘volle’ kerk.
De dochterkerken, Lille en
Poederlee, vielen onder het
bestuur van de Vorselaarse.
Boven de hoofdingang staat
een merkwaardige spreuk. Kan
u hem lezen?
U vindt hier ook het
monumentje terug van
volksgenezeres Mie Broos.

Diverse grafkelders en
grafstenen in en rondom de
kerk herinneren nog aan de
families die in de loop van de
eeuwen over Vorselaar
heersten (o.a. van Graaf van de
Werve die de schandpaal liet
bouwen).
Vlak aan de kerk staat ook de
pastorij omgeven door een
monumentale muur. De
belasting, de tienden, werden
steeds opgedeeld tussen de
kerkelijke macht en de rechterlijke macht in het kasteel. Het
kerkelijke deel werd hier op de
zolder opgeslagen.
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Wandel naast de pastorij
de Lindendreef in. U
passeert onderweg de
hondenspeelweide (rechts)
en het crossparcours (links).
Achter het skatepark gaat u
het sportcentrum binnen.
U bent terug waar u
begonnen bent! Leef
u gerust nog uit in de
minigolf, op het omnisportveldje, op de fit-ometer, op het tennisveld.
Voor de kinderen is er ook
een leuke speeltuin.
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M.m.v. fotograaf G. Boeckmans, Heemkundige Kring ‘Joris Matheussen’,
VVV-Toerisme Vorselaar en Gemeente Vorselaar.

