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Fietsplezier

Verken Land van Playsantiën

in het spoor van de stoomtram
Ontdek zo de leukste plekjes in de Kempen!

Routedokter: oplossing binnen 72 uur
Opmerking i.v.m. de bewegwijzering van het netwerk of
de staat van het wegdek? Vul het meldingsformulier in
op www.routedokter.be

Fi et s pl ez ie r

Tenzij het gaat om structurele problemen wordt het
probleem waar mogelijk binnen 72 uur opgelost. Erg
handig: je vindt op de website ook het laatste nieuws
over omleidingen.
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N ee m m ij gr at is m
www.landvanplaysantien.be

Land van Playsantiën en de organiserende gemeenten zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens de fietstochten.

Kom genieten in het Land van Playsantiën!
Ontdek de prachtige groene omgeving, bewonder de idyllische plekjes, de historische plaatsen,
de verscheidenheid aan bezienswaardigheden en proef van al dat lekkers dat dit plezante land te
bieden heeft.
Land van Playsantiën ligt in het hart van de Kempen en is een toeristisch samenwerkingsverband
tussen gemeenten Lille, Malle, Ranst, Zandhoven en Zoersel.
Deze fietsgids biedt je vier fietstochten aan langs de LF5, een onderdeel van de Vlaanderenfietsroute. De fietstochten tussen 31 en 43.5 km kan je afzonderlijk fietsen of aan elkaar schakelen
als één grote fietstocht van 108 km.

Tot aan het einde van de 19de eeuw was paard en kar zowat het enige vervoermiddel in de Kempen. Dit veranderde met de komst van de stoomtram. De stoomtram
verbond de Kempense gemeenten met elkaar en met de grote steden verder weg.
Zo trok de burgerij uit Antwerpen of Turnhout met de stoomtram naar de bosrijke
Kempen voor de pracht van de natuur. De gegoede burgers kwamen langs de ene kant
om tot rust te komen, maar langs de andere kant ook om zich te vermaken. Zij bouwden in onze streek buitenverblijven, hoven van Playsantiën genaamd! Deze villa's en
kasteeltjes zijn nog steeds te bewonderen, vandaar de naam 'Land van Playsantiën'.
Ook de plattelandsmensen uit de Kempen konden door de komst van de stoomtram
gemakkelijk naar de stad om er hun producten op
de markt te verkopen.
De stoomtram bracht welvaart en ook de eerste
toeristen .... Het leven in de Kempen zou nooit meer
zijn zoals voorheen!

Fietsroute 1 Zandhoven-Ranst
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Fietsroute 2 Zoersel-zandhoven

38 km
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Fietsroute 3 Malle-Zoersel

31 km
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Fietsroute 4 Lille-Zoersel

43,50 km
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EXTRA - voor de fervente fietsers!

Rondje Land van playsantiën

108 km

VERTREK Kasteel de Renesse | Lierselei 15, Oostmalle
Bekijk de promotiefilm van Land van Playsantiën op
www.landvanplaysantien.be. De film brengt je naar de
mooiste plekjes in Lille, Malle, Ranst, Zandhoven en Zoersel. De film toont jullie het ‘playsante
land’ en geeft jullie mee wat de komst van de stoomtram betekent heeft in onze streek.

Geniet in het spoor van de stoomtram van het Land van Playsantiën!
De vier fietstochten volgen het spoor van de stoomtram en vertrekken aan
historisch waardevolle plaatsen:
• de geklasseerde dorpskern van Zandhoven (fietsroute 1)
• het Lindepaviljoen in Zoersel (fietsroute 2)
• het kasteel De Renesse in Oostmalle (fietsroute 3)
• Hof d'Intere in Lille (fietsroute 4)
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Fietsroute 1 Zandhoven-Ranst

Fietsroute 2 Zoersel-zandhoven

36 km

Vanuit de mooie dorpskern in Zandhoven ga je richting Oelegem (knooppunt 71). Hier neem je
links en volg je de knooppunten. Doorheen een rustige woonwijk en langs evenementenhal De
Populier kom je in deelgemeente Massenhoven terecht. Je passeert er de kleine dorpskern met
centraal de Sint-Stefaankerk en komt zo op het jaagpad van het Albertkanaal. Via een ommetje
(gezien de werken aan de nieuwe brug) fiets je tot aan en over de brug in Viersel. In de Scheepvaart,
nabij het water kan je al een eerste stop inlassen. Je fietst verder langs het sas naar het Netekanaal
om via een slingerend pad langs de Nete Emblem te bereiken. Voorbij de dorpskern is er de Sint
Gummaruskapel om hulp in te roepen bij (echt)breuken… Als je aan knooppunt 36 even afwijkt
van de route kan je er De Tramstatie bezoeken. Verder gaat het via fruitboomgaarden (appelen,
peren maar ook kersen) langsheen het mooie Safipad (vroeger een oude spoorweg). Deze brengt
je naar Broechem om zo door de velden naar Millegem te fietsen. Hier is een bezoekje aan het
kerkje annex picknick plek zeker de moeite. Daarna gaat het naar Ranst met een gezellig dorpscafé
en verderop het prachtige Zevenbergenbos. Let op voor de vele wandelaars , of neem een pauze
op één van de zitbanken. Daarna is er nog Oelegem met zijn mooie molen en bakkershuis. Ook
een bezoek aan het Vrieselhof (kasteel + taverne) loont de moeite waarna je Ranst verlaat voor de
bossen van Halle en Zandhoven. Je passeert de antitankgracht, fietst langs de Kantonbaan en de
vernieuwde Knodbaan en komt via een prachtige beukendreef weer aan je beginpunt.

38 km

Je vertrekt aan het Lindepaviljoen in Zoersel om na enige bebouwing tussen de velden terecht
te komen richting het mooie gehucht Einhoven. Hier kan je ieder jaar een Kerstspel in openlucht
bijwonen . Je kan er de Pol en Mariëttewandeling maken of gewoon een bezoekje brengen aan de
plaatselijke ijsboer. Langs oude boerderijen en een brug over de autostrade kom je in het stiltegebied De Lovenhoek. Ook nadien gaat het langs landelijke wegen via Pulderbos en Pulle tot aan het
Albertkanaal. In Viersel zijn er enkele goede restaurants om even verder een ijsje te verorberen
in Massenhoven. Je bent dan al even op grondgebied Zandhoven maar de driehoekige pleinen
in de dorpskern moet je beslist ook eens zien. Ze dateren uit de Frankische tijd. Aan knooppunt
71 verlaat je even de route om daarna je weg te hernemen. Opnieuw over de autostrade gaat het
via de Halse bossen tot aan het vermaarde boshuisje (gekend dankzij Hendrik Conscience en de
Loteling). Hier eindigt de stoomtramfilm met de vraag ‘Hoe zal het er hier binnen 100 jaar uitzien ?’.
Misschien kan je er bij een frisse pint eens over piekeren hoe het 100 jaar terug moet zijn geweest…
Minder gekend is het Groot Boshuis uit 1828 verderop de route richting Zoersel. Het Zoerselbos is
een uniek wandelgebied,heeft diverse kapelletjes en zelfs een kasteel (het Zoerselhof). Ook Monnikenheide, een centrum voor gehandicapten is er gelegen. Kom je uit het bos dan gaat het langs
verkeersvrije paadjes tot aan het vertrek (wel goed uitkijken naar de bordjes en eventuele tegenliggers op de smalle stroken).

VERTREK

Liersebaan 12, Zandhoven

VERTREK

Oostmallebaan 15, Zoersel

HORECAZAKEN OP DE ROUTE

Brasserie Croonhof (Zandhoven) - Anna en Emiel (Massenhoven) - De Scheepvaart (Viersel) - De
Tramstatie (Emblem ter hoogte van KP 36) - Den Tablo en De Solsleutel (Ranst) - Brasserie De Linde
en Brasserie De Leeuw (Oelegem) - De Remise (domein Vrieselhof, Oelegem)

HORECAZAKEN OP DE ROUTE

De Lindeloo en Den Achtersten Dries (Zoersel) - De Kroon en ’t Renteniershuis (Viersel) - Anna en
Emiel (Massenhoven) - Castelijnshoeve (Halle) - In de Wandeling en het Boshuisje (Zoersel)

Je kan de routekaart ook raadplegen op www.landvanplaysantien.be/wandelen-en-fietsen (voor meer details).

Fietsroute 3 Malle-Zoersel

31 km

Fietsroute 4 Lille-Zoersel

43,50 km

Je vertrekt aan het imposante kasteel ‘De Renesse doorheen het park van Oostmalle richting
knooppunt 52. Helemaal aan het begin zie je een mooi beeldje ‘de wandelaar’ van May Claerhout,
dat symbool staat voor het GR wandelnetwerk in de kempen. Even volg je de drukke weg naar
Wechelderzande om af te slaan naar de Salphensebaan, een oase van rust en prachtige vergezichten. Je gaat door het ’s Herenbos en passeert de mooie Sint-Antonius of Salphenkapel, destijds gebouwd om de pest te bezweren maar misschien ook wel een remedie tegen corona… De
Visbeek is meteen de scheiding tussen Oostmalle en Zoersel. Hier fiets je meteen tot in het gehucht
Einhoven om daarna koers te zetten richting Westmalle. Er volgen enkele gevaarlijke oversteekplaatsen, maar je fietst ook door een heel mooie dreef die uitgeeft op het Zoerselhof. Daarna volgt
de Jagersdreef met een gezellige picknickplaats aan de rand van het bos (verderop vind je er nog
wel enkele). Ook de Monnikendreef is prachtig, zij het deels onverhard. En natuurlijk als je in Westmalle bent, moet je langs de trappistenabdij. Je kan de route even verlaten via het pad naast de
abdij tot aan het vermaarde café De Trappisten voor een degustatie. Nabij knooppunt 51 moet
je zeker even halt houden aan de Scherpenbergmolen, één van de vijf molens van het Land van
Playsantiën. Maar ook het kasteel van Westmalle met zijn prachtige oprijlaan moet je gezien hebben. Er is een rustplekje ernaast voor wie even wil pauzeren. Daarna gaat het meer noordelijk langs
het Klokkeven om naar het einde Oostmalle opnieuw binnen te rijden. En voor wie olifanten ziet, dit
komt niet door de trappist, ze staan er wel degelijk!

Starten doe je op het sfeervolle pleintje in het schildersdorp Wechelderzande tegenover Hof
d’Intere (achter de kerk). Onmiddellijk trek je het bos in naar Blommerschot dat grenst aan het
vliegveld van Malle. Halverwege dit domein kan je even stoppen aan de Blommerschotkapel. Zo
bereik je het gehucht Einhoven, grondgebied Zoersel. Hier heb je de keuze : of je volgt de asfaltweg
via 54 naar 52, of je neemt de kortere maar onverharde route doorheen het gebied Salphen. Aan
een gerenoveerde hoeve komen beide routes weer samen. Zo geraak je in Vlimmeren. Via het
natuurgebied, Visbeekvallei, kom je op de Vlaanderenfietsroute terecht die je naadloos naar De
Lilse Bergen brengt. Stop zeker ook even voor een ommetje tot aan de Achtzalighedenboom en
verderop de waterplas de Warande. Flirten met de grens met Beerse en via Vosselaar kom je in
een groen pareltje: het indrukwekkende Grotenhoutbos. Eenmaal het bos uit ben je snel op het
gehucht is Hemeldonk met zijn kerststal. Let op de Heksenboom net na de snelwegbrug. Je komt
verderop aan een picknickplek daar waar je eerder reeds was gepasseerd. Dit keer gaat het rechtstreeks naar de eindbestemming.

VERTREK

Pastorijstraat 2, Lille

Lierselei 30, Oostmalle
HORECAZAKEN OP DE ROUTE

De Lindeloo en Den Achtersten Dries (Zoersel), Café Trappisten en De Kasteelhoeve (Westmalle),
Den Dobbele Pater en 't Koets-huis (Oostmalle)

VERTREK

HORECAZAKEN OP DE ROUTE

Thuisbrouwerij FloRik, Brasserie De nieuwe Keyser, Den Toerist (Wechelderzande) Den Achtersten
Dries (Einhoven), Frituur ’t Kartoffeltje en het Keeskafee (Vlimmeren), Lilse Golf & Country (Lille), De
Lilse Bergen (Gierle), The New Challenge (Gierle), Het Laar (Gierle)

