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De schooltuinroute is een combinatie van 
een themaroute en de fietsknooppunten.

Duidelijke onderbordjes houden u 
op het juiste spoor.



SCHOOLTUINROUTE 21 km SCHOOLTUINROUTE

VRIJE BASISSCHOOL BERLAAR - 
PASTORIJSTRAAT

De allereerste schooltuin in Berlaar werd opgestart op 
30 mei 2002. Deze primeur was weggelegd voor de Vrije 
Basisschool Berlaar aan de Pastorijstraat. Wie had ooit 
durven denken dat dit het begin zou betekenen van een 
succesverhaal? 

De groene leerkrachten vormen samen met voorname-
lijk de leerlingen uit het derde en het vierde leerjaar het 
MOS-team (Milieuzorg Op School). 

 De schooltuin van de Vrije Basisschool Berlaar
   aan de Pastorijstraat.

Zij houden een groen oogje in het zeil, composteren en 
sprokkelen groene ideeën. Om ervoor te zorgen dat alle 
leerlingen van de lagere school zouden kennismaken met 
de schooltuin, wordt er in elke klas voorgezaaid. Een deel 
ervan wordt gebruikt in de schooltuin zelf, maar - wat ze-
ker zo belangrijk is - een ander deel wordt met de kinde-
ren meegegeven naar huis om hen te stimuleren om ook 
daar te tuinieren. Zoals u merkt, wordt er een ‘boeket’ 
aan groene accenten gelegd!

En met de Sint-Pieterskerk in zicht, heeft u het eindpunt 
van uw fietstocht bereikt. Wij hopen dat u ervan genoten 
heeft!
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Beste fi etser,

Landelijke Gilde Berlaar verwelkomt u graag op haar 
Schooltuinroute. Deze fi etstocht van ruim 21 km door-
heen het landelijke Berlaar, verbindt de 7 schooltui-
nen die de gemeente rijk is. Berlaar, hét Schooltuin-
tjesdorp van Vlaanderen. Een unicum!! 

De tweede druk van deze folder kwam tot stand in samen-
werking met de gemeente Berlaar en Kempens Karakter. 
Tijdens Erfgoeddag Kempen (van 22 tot en met 24 april 
2022) liep er een expo in het Dolhuis over de geschiede-
nis van het onderwijs in Berlaar. Immers, Erfgoeddag had 
dat jaar als thema “Erfgoeddag maakt school”. Ook als 
u nu de Schooltuinroute fi etst, kan u onderweg meer te 
weten komen over de Berlaarse scholen.

SCHOOLTUIN

Een woordje uitleg bij het project "Bezorg je dorpsschool 
een eigen schooltuin". De schooltuin heeft als doel kinde-
ren op een speelse wijze te laten bezig zijn met planten en 
bloemen: kortom, het leven in de natuur. Met dit initiatief 
wil Landelijke Gilden Nationaal – samen met de lokale lan-
delijke gilden en de lagere scholen overal in Vlaanderen 
- schooltuintjes uitbouwen, zodat kinderen het tuinieren 
leren waarderen. En in Berlaar hebben ze die boodschap 
goed begrepen! Het begon allemaal in 2002 met een eer-
ste schooltuin. Nadien kwam er elk jaar een schooltuin bij 
- in 2005 zelfs twee tegelijk – zodat Berlaar in 2006 al 6 
schooltuinen telde. Naar aanleiding van "Berlaar, Dorp in 
de Kijker" werd dan op 25 mei 2008 de Schooltuinroute
plechtig ingehuldigd. In 2017 tenslotte, het jaar dat Lande-
lijke Gilde Berlaar haar honderdjarig bestaan vierde, werd 
de kroon op het werk gezet: ook de zevende en laatste Ber-
laarse school kreeg haar eigen schooltuin!

Download hiervoor de Erfgoedapp in de 
Play Store of de App Store en ontdek onderweg 
de geschiedenis van de scholen. 
Wij wensen u een leerrijke fi etstocht!
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BERLAAR, DORP IN DE KIJKER 2008

Voor de provincie Antwerpen was Berlaar dat jaar ge-
selecteerd als “Dorp in de Kijker”. Met dit project wil 
Landelijke Gilden, per Vlaamse provincie, één dorp de 
ambassadeursrol toevertrouwen om het platteland en 
zijn bewoners, maar vooral het bloeiende socio-culturele 
verenigingsleven te promoten. Als gezinsbeweging voor 
plattelandsbewoners heeft Landelijke Gilden zich immers 
tot doel gesteld om te bouwen aan een leefbaar platte-
land in al zijn aspecten.

Op de persconferentie waar het project “Berlaar, Dorp in 
de Kijker 2008” werd voorgesteld, omschreef burgemees-
ter Walter Horemans Berlaar als volgt:

Berlaar, Balder,

Charmant, Bourgondisch en veelzijdig.
Verrassend, historisch en actueel.

Bruisend vol romantiek en intiem
Balder aan de Nete … subliem …

Thuis heb ik nog een ansichtkaart,
Waarop de St.-Pieterskerk, een kar met paard,

Met een zuster Salvia op de fiets …

Berlaar leeft … Berlaar heeft iets …

“Berlaar, Dorp in de Kijker 2008” was een boeiende, 
leerrijke, maar vooral “hartelijke” ervaring die mensen 
van groot Berlaar (station - Heikant - Gestel - centrum) 
dichter bij elkaar heeft gebracht. En kunnen wij als Lan-
delijke Gilde een mooiere appreciatie krijgen dan de  
Cultuurprijs 2009, die wij op 3 juli 2009 mochten ontvan-
gen uit handen van toenmalig schepen van cultuur Inge-
borg Van Hoof?



SCHOOLTUINROUTE

Alle informatie betreffende Landelijke Gilde Berlaar vindt 
u terug op onze website  
www.berlaar.landelijkegilden.be

SCHOOLTUINROUTE

We hadden het eerder al aangehaald: zeven school-
tuinen in eenzelfde dorp, die bovendien met elkaar 
verbonden zijn door een fietsroute, is een unicum in 
Vlaanderen. Er is echter nóg iets wat de Schooltuin-
route uniek maakt in haar soort: het is een combina-
tie van fietsknooppunten én een themaroute (met ei-
gen "deSchooltuin"-fietsroutebordjes). Op bepaalde  
momenten zal u dus geen "deSchooltuin"bordjes meer 
tegenkomen, maar zal u fietsknooppunten moeten vol-
gen. Geen nood echter: aan de hand van duidelijke on-
derbordjes (bvb. "Volg nu 52") houden wij u op het juiste 
spoor!
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 Landelijke Gilde ontvangt Cultuurprijs 2009



SINT-PIETERSKERK

Het vertrekpunt van de schooltuinroute situeert zich aan 
de prachtig gerestaureerde Sint-Pieterskerk.

Een bijkomende troef van deze vertrekplaats is dat u zich 
meteen in het dorpscentrum van Berlaar bevindt (met 
diverse eet- en drankgelegenheden). Voor fietsers van 
buiten Berlaar is er bovendien in de onmiddellijke om-
geving beperkte parking beschikbaar. In de punt van het 
driehoekig Frankisch dorpsplein van Berlaar staat de sta-
tige Sint-Pieterskerk. Na de restauratie, die gefinaliseerd 
werd in 2022, is ze in al haar glorie herrezen. Spijtig dat 
de grote bezieler van deze restauratie, de voormalige 
proost van Landelijke Gilde Berlaar, pastoor Eric Thiele-
mans, dit niet meer heeft mogen meemaken. De volledi-
ge restauratie van de buitenkant werd bekroond met een 
ronduit schitterende buitenverlichting. ‘s Avonds siert 
voortaan de kerktoren van Sint-Pieter de Berlaarse skyli-
ne. Maar voor het orgelpunt moet u binnen zijn. De witte 
kerkmuren werden overschilderd met pasteltinten, in de 
oorspronkelijke kleuren uit de periode 1900 tot 1920. Een 
uniek resultaat, wat de Berlaarse Sint-Pieterskerk tot één 
van de mooiste kerken van ons land maakt! 
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 De prachtig verlichte Sint-Pieterskerk
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VRIJE BASISSCHOOL KINDERLAND

In de voormalige schoolkolonie, het huidige Kinderland, 
bevindt zich de Vrije Basisschool Kinderland.
De schooltuin van Vrije Basisschool Kinderland werd offi-
cieel ingehuldigd op 7 juni 2005. Hun eerste schooltuin 
was gelegen aan de achterzijde van het schoolgebouw, 
in de tuin van de vroegere Schoolkolonie. Ze hadden 
twee grote plantvakken aangelegd met ertussen brede 
paden. Om de paden onkruidvrij te houden, waren deze 
bedekt met een dikke laag houtsnippers. Bovendien be-
schikten ze over een oude serre waardoor er al in de vroe-
ge lente gezaaid kon worden. De jonge plantjes werden 
nadien uitgeplant in de tuin. Vanwege de heraanleg van 
de Ballaarweg in 2019 moest de toenmalige tuin verdwij-
nen en werd deze noodgedwongen vervangen door een 
vierkantemetertuin aan de voorzijde van het gebouw, in 
de Dokter Van der Borghtstraat. Tijdens de lessen wereld- 
oriëntatie wordt er ruimschoots aandacht besteed aan de 
schooltuin.
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Langs de kant van de zij-ingang van de Sint-Pieterskerk 
neemt u het smalle straatje richting de vroegere School-
kolonie, de Ballaarweg. Vóór de parking van Kinderland, 
draait u linksaf, en volgt u de fietsdoorsteek naar de Dok-
ter Van der Borghtstraat.

 De schooltuin van de Vrije Basisschool Kinderland
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De meeste van de kinderen wonen in de stad en hebben 
bijgevolg geen tuin. Voor hen is het fijn om in een tuin 
te mogen werken. Tenslotte leren de kinderen via het 
schooltuinproject ook respect krijgen voor de natuur. Zo-
als u merkt, hebben ze bij Vrije Basisschool Kinderland 
helemaal begrepen wat Landelijke Gilde met de school-
tuin beoogt! 

Op het einde van de Dokter Van der Borghtstraat, draait 
u rechtsaf, de Legrellestraat in. Aan de Gestelbeek draait 
u rechtsaf richting het idyllische Gestel. Zoals u op het 
onderbordje kan lezen, dient u van nu af aan fietsknoop-
punt 32 te volgen.

GESTEL

Gestel, tot vóór 1 januari 1965, het kleinste dorp van de 
provincie Antwerpen, is een pareltje aan de zuidelijke oe-
ver van de Grote Nete. 

Dé bezienswaardigheid bij uitstek is ontegensprekelijk de 
schilderachtige Sint-Lambertusplaats.

 Sint-Lambertusplaats
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De gerestaureerde Marollenhoeve, waar in 1722 de voor-
geschiedenis begon van de zusters van het Heilig Hart 
van Maria van Berlaar, het vijftiende-eeuwse gotische 
Sint-Lambertuskerkje met tal van kunstschatten, de pas-
torie met smeedijzeren hekwerk ervoor en natuurlijk de 
zuilvormige schandpaal uit 1779: dit moet één van de 
mooiste oude dorpskernen van Vlaanderen zijn!

Gestel herbergt bovendien twee prachtige kasteeldomei-
nen: het in een prachtig park gelegen Gestelhof uit 1562  
en de sprookjesachtige waterburcht Hof van Rameyen uit 
de 13de eeuw, waar Nicolaas Rubens, de tweede zoon van 
P. P. Rubens zijn laatste jaren sleet. Het landbouwgebied 
erom heen, in een overigens schitterende bosrijke om-
geving, is ontgonnen vanuit het kasteel "Rameyenhof". 
Getuige hiervan zijn de talrijke smeedijzeren afsluitingen 
met de letter R.

Net vóór u aan het Hof van Rameyen komt, zal u zien dat 
u vanaf dan fietsknooppunt 52 dient te volgen. U zal dan 
geruime tijd geen "deSchooltuin"-bordjes meer tegenko-
men.

Eens u het pittoreske Gestel achter u gelaten heeft, komt 
u op de Gestelsesteenweg. U draait vrijwel onmiddellijk 
rechtsaf, richting de Kijfbossen.
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 Gestelhof



Als u de Kijfbossen verlaat, draait u rechtsaf de Hertstraat 
in. Op het einde van de Herstraat draait u linksaf, de Ite-
gembaan op in de richting van Itegem., en dit voor zo’n 
goeie kilometer. Hier slaat u rechtsaf de Ezenhoek in. 

Op het einde van de Venushoek, volgt u niet langer 
knooppunt 52, maar slaat u rechtsaf, de Bosstraat in. Na 
zo’n vijfhonderd meter draait u linksaf de Kraaienweg 
op. Oppassen bij het oversteken, want de wagens kunnen 
snel opduiken in de bocht! Op het einde van de Kraaien-
weg, slaat u linksaf.

U rijdt Alflaar ten einde tot aan het station van Melkou-
wen. Vanaf dan dient u knooppunt 18 te volgen. Op Mel-
kouwensteenweg slaat u rechtsaf de Heidestraat in, en 
na 300 meter draait u linksaf, de Lindenweg in. Indien u 
een bezoekje wil brengen aan de schooltuin van de Ge-
meentelijke Basisschool Berlaar-Heikant, gaat u op het 
einde linksaf, en vrijwel direct rechtsaf., de schooldreef 
in. Vóór het schoolgebouw draait u rechtsaf en voorbij 
het poortje van het gemeentelijk sportcentrum, linksaf. 
Voorbij de sportschuur ligt de schooltuin.
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 Hof van Rameyen
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GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 
BERLAAR-HEIKANT

De schooltuin van Gemeentelijke Basisschool Berlaar-Hei-
kant werd officieel ingehuldigd op 25 juni 2003. De eerste 
schooltuin was gelegen op de speelplaats (zie foto) en 
later verhuisde de schooltuin naar de schooldreef, buiten 
de schoolmuren. De huidige schooltuin is gelegen aan de 
sportschuur en momenteel wordt er gewerkt met plant-
bakken op heuphoogte van de leerkracht, zodat de kinde-
ren niet meer moeten bukken. Goed gezien!

Na uw bezoek aan de schooltuin, komende uit de school-
dreef, draait u linksaf de Heistsebaan op, en aan het ein-
de slaat u linksaf de Heidestraat in. U volgt nog altijd 
fietsknooppunt 18. Op het einde van de Heidestraat rijdt 
u rechts. In de Smidstraat zal u op een bepaald moment 
zien dat ,voor fietsknooppunt 18, men rechtsaf moet 
slaan. 

 De eerste schooltuin van de Gemeentelijke Basisschool 
   Berlaar-Heikant



Op het einde van de kerkhofweg, draait u rechtsaf. U 
rijdt nu in de Hemelshoek, die nadien overgaat in de Wel-
vaartstraat. Op het einde van de Welvaartstraat, draait u 
naar rechts. Vrijwel onmiddellijk op uw linkerkant, ziet u 
de Vrije Basisschool - afdeling Misstraat.
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U rijdt echter rechtdoor, en volgt vanaf dan opnieuw  
“deSchooltuin”-bordjes. Op een gegeven moment draait 
u linksaf de Hemelshoek (kerkhofweg) in.

Net vóór u de kerkhofweg indraait, ziet u in de Smids-
traat op uw rechterkant, weliswaar verscholen tussen het 
groen, de Slootjenshoeve. Deze authentieke herenhoeve 
met stemmige binnenkoer is volledig omgeven door een 
slotgracht. Tot 1989 werd deze hoeve bewoond door de 
familie Van Tomme-Verrelst, en werd er nog effectief een 
landbouwbedrijf uitgebaat met een veertigtal melkkoei-
en. Na de zorgvuldige restauratie kreeg Slootjenshoeve 
een nieuwe bestemming als prestigieuze feestzaal.

 Slootjenshoeve
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 De schooltuin van Vrije Basisschool Berlaar aan de Misstraat

VRIJE BASISSCHOOL BERLAAR - MISSTRAAT

De schooltuin van de Vrije Basisschool Berlaar aan de 
Misstraat werd officieel ingehuldigd op 27 mei 2004. De 
schooltuin is gelegen aan de voorzijde, dus zichtbaar van 
de straatkant.

U volgt de Misstraat verder richting het station. Aan de 
overweg draait u rechtsaf de Doelstraat in. Na 500 m rijdt 
u linksaf, de Diamantstraat in, en dan neemt u de eerste 
straat rechts, de Zomerstraat. Een beetje verderop in de 
Zomerstraat ziet u aan uw rechterzijde Basisschool De 
Lotusbloem.
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DE LOTUSBLOEM

De schooltuin van Basisschool De Lotusbloem werd offi-
cieel ingehuldigd op 17 juni 2005. Aanvankelijk werd er 
geteeld in volle grond, maar in 2017 werd er overgescha-
keld naar een vierkantemetertuin.

U vervolgt uw weg in de Zomerstraat, en aan het ein-
de, draait u rechtsaf de Kapellebaan in. Na 300 m slaat 
u rechtsaf, de Doelstraat in. Op uw rechterkant ziet u  
Basisschool voor buitengewoon onderwijs De Balder-
school.

 Slootjenshoeve
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DE BALDERSCHOOL

De schooltuin van De Balderschool werd officieel ingehul-
digd op 9 juni 2006. Het eerste schooltuintje werd op-
gestart in ‘onontgonnen gebied’ (lees: een grasveld dat 
zo hard lag als beton, met graszoden van wel een paar 
centimeter dik). Na de heraanleg van het speelplein, 
werd tegen de inhuldiging van de schooltuinroute in mei 
2008 een volledig nieuwe schooltuin ingericht, en dit op 
een andere plaats. En het resultaat mocht gezien wor-
den: een ronde tuin, met daar rond een ligusterhaag die 
de gewassen moet beschermen van de andere speelacti-
viteiten. De klimroos aan het inkompoortje maakte het 
geheel helemaal compleet! Nadien is de schooltuin nog 
maar eens verhuisd, naar achter het schoolgebouw en 
uiteindelijk in 2017 werd een vierkantemetertuin opge-
start in een oude zandtafel. Van recyclage gesproken!

U vervolgt uw weg in de Doelstraat. De eerste straat 
linksaf slaat u in. Vanaf dan dient u opnieuw een fiets-
knooppunt te volgen: 52. Na de Havikstraat en de Herfst-
straat, komt u uit op de Smidstraat. Voorzichtig bij het 
oversteken van de Smidstraat richting de Meistraat! 

 De ronde schooltuin van de Balderschool mét ligusterhaag
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Net vóór de eerste bocht zal u zien dat, voor knooppunt 
52, men naar rechts moet. U blijft echter de Meistraat 
volgen, en draait mee naar links. Op het einde steekt u 
de Itegembaan over, en komt u in de Pastoor Haemels-
straat. Op het einde steekt u schuin over naar de Con-
stant Verhulststraat. In de eerste bocht slaat u linksaf en 
volgt verder de trage weg tot aan Gemeentelijke Basis-
school De Stap. 

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE STAP

Tijdens het jubileumjaar 2017 waarin Landelijke Gilde 
Berlaar honderd jaar werd, kreeg ook de laatste Berlaar-
se school haar eigen schooltuin. Op 20 mei 2017 werd de 
schooltuin van Gemeentelijke basisschool De Stap offici-
eel ingehuldigd. Naast een schooltuin werd meteen ook 
een kippenhok geïnstalleerd.

 De schooltuin van De Stap
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WARME TUIN - VILLA VIP

De voormalige woonst van de wereldberoemde tenor 
Ernest Van Dijck, het kasteeldomein Berlaarhof, werd 
in 2018 door de gemeente aangekocht. Voor de nieuwe 
invulling had het gemeentebestuur een duidelijke doel-
stelling voor ogen: de renovatie van de oorspronkelijke 
staat van het kasteel enerzijds én een maatschappelijk 
doel anderzijds. De keuze viel uiteindelijk op VillaVip, 
die in februari 2019 van start konden gaan met de reno-
vatie van het kasteel uit 1858. “VillaVip is een overkoe-
pelende organisatie die maatschappelijk geïntegreerde 
woningen realiseert in Vlaanderen”, legt Michiel Mae-
yaert van VillaVip uit. “Elk huis wordt geleid door een 
zorgkoppel waardoor bewoners steeds omringd worden 
met de beste zorgen. Berlaarhof zal plaats bieden aan 

 De warme tuin bij VillaVip in het Berlaarhof
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tien personen met een beperking. We zijn blij dat we hier 
in Berlaar ons eerste project in de provincie Antwerpen 
mogen voorstellen. Het wordt voor ons, gezien de ge-
schiedenis van het kasteel, ook het meest prestigieuze 
project tot nu toe”. Ook de Berlaarse bevolking werd bij 
het project betrokken. Immers, midden december 2020 
werd twee hectare van het kasteeldomein opengesteld 
voor het publiek, en zo kreeg Berlaar haar eerste open-
baar park, dat samen met de gemeente beheerd wordt 
door Kempens Landschap. In het voorjaar van 2021 was 
de renovatie een feit en zette VillaVip de monumenta-
le voordeur wagenwijd open en werd het vernieuwde 
Berlaarhof de thuis voor tien personen met een beper-
king, onder de deskundige begeleiding van zorgkoppel 
Tom en Gitte. En in het voorjaar 2022 werd een warme 
tuin ingehuldigd, een project waarbij Landelijke Gilden 
en een zorgvoorziening de handen in elkaar slaan. Een 
warme tuin is niet anders dan een knusse volkstuin op 
het domein van een zorgvoorziening. En die mocht in 
Berlaar dan ook niet ontbreken!


