
De route

In deze fietsroute vind je het beste van Vorselaar en haar 
omgeving. Je start in de Schranshoeve, een gerestaureerd 
monument omgeven door een prachtige vest. Je ziet er 
het borstbeeld van de Kardinaal. Toepasselijk want de 
Schranshoeve was lange tijd het woonhuis van de Kardi-
naal. Net voor WO I verhuisde de familie naar het huis op 
het Marktplein (D).

Deze en andere informatie vind je op de erfgoedborden (E) 
die her en der in het centrum staan opgesteld (bijv. Markt-
plein, klooster, kerk, pastorij, kasteel). 

Tussen knooppunt 6 en 7 moet je zeker even halt houden 
aan natuurgebied ‘Lovenhoek’ (F), een belangrijk deel van 
een groot kasteeldomein van het Krabbels (wellicht het 
grootste aaneengesloten groengebied in de Kempen).

In Grobbendonk passeer je de authentieke watermolen 
(G). Via de prachtige groene omgeving van Kleine Nete en 
Aa kom je langs de ruïne van de priorij ‘OLV Ten Troon’. 

Fietsers kunnen kiezen om ook een trip langs het centrum 
van Herentals te maken. Herentals is de historische hoofd-
stad van de Kempen, bekend van o.a. de Lakenhalle en het 
Begijnhof … en was ook de stad waar Van Roey zes jaar 
lang school liep. Hij ging als student te voet naar het Sint-
Jozefscollege (H), onderweg studerend over het Heiken. 
Van Roey werd in Herentals ‘ingehaald’ om zijn 
magisterschap in de godgeleerdheid te vieren.

Kardinaal Van Roey

27 km - 50 km

Ontdek:

Vorselaar - Grobbendonk - Herentals - Lille 

Fietsroute
Net buiten het centrum van Herentals krijg je opnieuw 
eenzelfde beeld van het prachtige landschap van het 
Groene Neteland: open ruimte, natuur, bossen, dreven, 
Kleine Nete en Aa. 

Terug in Vorselaar kan je genieten van een lekker biertje 
in één van Vorselaars’ horecazaken. In de Schranshoeve 
kan je terecht voor typisch streekgebonden gerechten.

Praktische info

De fietsroute is gebaseerd op de wegwijzers van het 
fietsknooppuntennetwerk. 
Je kan kiezen tussen een uitgebreide route van 50 
km of de verkorte versie van 27 km.

Vertrekpunt: brasserie De Schranshoeve (Nieuw-
straat, Vorselaar) - volg in het centrum  richting 
knooppunt 01 – 03 – 05 -06 – 07 -95 – 04 – 96 – 97 
– 17 – 15 – 08 – 19 – 11 – 12 – verbinding via centrum 
Herentals – (aansluiten ter hoogte van Netepark 
richting 14) – 14 – 37 – 35 – 16 – 01. Op het Marktplein 
draai je terug af naar Schranshoeve.

Voor de verkorte route moet je vanaf knooppunt 19 
via knooppunt 18 over het Heiken richting knoop-
punt 01. Op het Marktplein draai je af richting de 
Schranshoeve.
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Welkom in het pittoreske Vorselaar. Vorselaar ligt in 
hartje van de Antwerpse Kempen. Het mooie land-
schap van Kleine Nete en Aa, het ontbreken van 
drukke wegen en industrie en twee prachtige natuur-
gebieden maken Vorselaar tot een zeer rustige en 
groene gemeente: een echt wandel- en fietsparadijs. 

Vorselaar is altijd een katholiek dorp geweest. Naast 
de kerk en het mooie kerkhof waren er de christelijke 
tradities, processies en de tientallen kapelletjes die 
Vorselaar sieren. Er is zelfs een heuse kapellengroep: 
‘De Veertien Kapellekens’ (monument). 

Vorselaar heeft één van de mooiste én oudste water-
burchten van Vlaanderen. Het kasteel (A) uit 1270 is 
hét visitekaartje van Vorselaar. Op het marktplein 
staat de Kaak, een schandpaal als symbool van de 
macht van de kasteelheren.

Op dat Frankische marktplein staat een monumen-
taal klooster. Daar ontstond de congregatie van de 
Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar. 3500 
studenten en leraars vertoeven in Vorselaar alleen. 

En tot slot is er … Kardinaal Van Roey. De invloedrijke 
Kardinaal is geboren en getogen in Vorselaar: in de 
Lepelstraat waar zich nu de campus van de KH Kem-
pen (B) en het Kardinaal Van Roey-Instituut bevindt. 
De huidige Brasserie “De Schranshoeve” (C) was het 
woonhuis van de Kardinaal en tevens start- en aan-
komstplaats van deze fietsroute. 

Vorselaar K-dorp
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A. Het kasteel van Vorselaar, een prachtige waterburcht.  
B. Het geboortehuis van de kardinaal werd de scholencampus.
C. De gerestaureerde Schranshoeve was vroeger het woonhuis 
van de familie Van Roey.
D. Vanaf 1914 woonde de familie op het Marktplein. 

E. De erfgoedborden staan bij elk monument. 
F. Schitterend aaneengesloten natuurgebied Lovenhoek. 
G. De nog in werking zijnde watermolen van Grobbendonk.
H. Het Sint-Jozefscollege in Herentals waar Kardinaal Van 
Roey school liep en telkens de primus inter pares was.

Meer info: www.toerismevorselaar.be - www.schranshoeve.be - www.hetgroeneneteland.be - www.antwerpsekempen.be   V.U.: VVV-Toerisme Vorselaar, Markt 14, 2290 Vorselaar i.s.m. TPA
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