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Parochiekerk Gestel,
Lambertusplaats 4.
2590 Gestel (vlakbij
Klappeistaak)

9,5 km
parkeren mogelijk
aan het startpunt

rechthoekige
bordjes met rode
pijl

deze wandeling is
niet geschikt voor
kinderwagens en
rolstoelen

knooppunten 75,
74, 76, 77, 81, 78, 5,
2, 4, 59, 61, 67, 63,
64, 68, 69, 76, 75

veldwegen en
verharde wegen

/

/

Lambertusplaats
Bij het vertrek aan kerk Gestel waant je jezelf in
een andere eeuw. Dit moet één van de mooiste
dorpskernen van Vlaanderen zijn. Heerlijk om rond
te kijken over de Lambertusplaats. Het verbaast
niet dat dit dorpsgezicht beschermd is. Verderop
wandel je langs de Nete, kan je een kruisweg
maken in een mooi bos en strelen groene valleien
je oog.

Schandpaal
Tot aan de fusie van gemeenten in 1964
was Gestel de kleinste gemeente van de
provincie Antwerpen. De kern van het dorp ligt
precies tussen 2 kastelen: het Gestelhof en
het Rameyenhof. Je ziet ze allebei tijdens de
wandeling. Een pleintje met grasveld, de kleine
kerk en het gemeentehuis verderop in de straat.
Ze hebben iets schattigs, als waren het filmdecors.
Toch zijn ze echt en werden ze gebruikt, net als de
schandpaal.
Een leuke anekdote over de benaming van
Bevel en Gestel: het verhaal doet de ronde dat
destijds in Bevel straffen werden uitgedeeld,
dus het “bevel” werd gegeven. In Gestel zou dan
de straf uitgevoerd worden aan de schandpaal,
ook wel het “gestel” genoemd. Zo zouden deze
gemeenten hun naam hebben gekregen. Het dorp
ontwikkelde zich rond de Sint-Lambertuskerk die
in de 13de eeuw werd opgericht. Uit die periode

rest alleen de toren, in witte steen. De gotische
kerk heeft een driebeukig schip en is ommuurd.
De kerk bezit waardevol meubilair en enkele
opmerkelijke schilderijen. Op het kerkhof vind je
grafstenen uit de 17de eeuw. Let op het kerkplein
ook op de zuilvormige schandpaal uit 1779 en het
prachtig gerestaureerde gasthof “Den Engel”. De
pastorie is gebouwd in de periode 1869-1875, als
vervanging van een pastorie uit de 16de eeuw.
De prachtige linden en het ijzeren hek geven het
geheel een mooie aanblik.

Rameyenhof
We zien een fraaie smeedijzeren toegangspoort
die dateert uit het begin van deze eeuw. Links zien
we de kasteelhoeve waarvan het woonstalhuis is
gebouwd in neotraditionele stijl. Een kastanjedreef
leidt naar het poortgebouw met zijtrapgevels,
duivengaten en een leien zadeldak. Het
poortgebouw dateert vermoedelijk uit de 16 de
eeuw en het bekronende arduinen wapenschild is
dat van de familie Rubens. Dit kasteel heeft veel
eigenaren gekend, van de familie Rubens, tot Le
Grelle en zelfs de familie Van Gansewinkel.

’t Schipke.
Dit dorpscafé herbergde ooit gelijktijdig een
boerderij en herberg. Nu kan je er in een modern
restaurant of op het terras met een prachtig
uitzicht van een maaltijd of drankje genieten.

Verken de mooiste plekjes van Lier, Nijlen, Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar
dankzij Wandelgebied Pallieterland, een verzameling van 33 wandellussen.
Van elke lus vind je een gratis fiche en een GPS-bestand op www.rlrl.be/recreatie.
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