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Platteland Plus: Vlaanderen en provincie Oost-Vlaanderen investeren in hun platteland.

Platteland Plus: Vlaanderen en provincie Oost-Vlaanderen investeren in hun platteland.

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door co�nanciering uit Platteland Plus, 
bestaande uit middelen van Vlaanderen en provincie Antwerpen
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Wandelroute Schriek

Vertrek en aankomst aan de Kerk van 
Schriek (Leo Kempenaersstraat 34, 
2223 Schriek). Gratis parkeren.

Afstand       km +      km = 6 km

Afstand      km +      km = 4,7 km

Afstand      km +      km = 2,7 km
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Sint-Jan Baptistkerk

Sint-Anthoniuskapel

Watertoren

Sint-Bernarduskapel

Puttebossen

Land- en tuinbouwers
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Bamps - Desschans: Blauwbessen

Heremans - Dockx: Witloof en asperges

Alpacaboerderij van Nanc en Walter    
Verschueren - Vanloock: prei, selder en  
andijvie
Smets: Aardbeien, asperges, venkel en  
witloof
Sint-Janshoeve Vermeylen: Prei, aard- 
appelen en asperges

Baestaens - Verbiest: Courgettes en witloof

Schriek



          Sint-Bernarduskapel
De Sint-Bernarduskapel zou de  
oudste kapel van Vlaanderen zijn en 
dateert volgens archieven van voor 
1565. In 1991 werd de kapel afge- 
broken om drie jaar later identiek 
heropgebouwd te worden. Als je  
aan deze kapel kust met je geliefde, 
zou je de eeuwige liefde krijgen. 
Op de koop toe zou Sint-Bernardus 
goed zijn tegen hagelbuien. Handig 
voor de vele land- en tuinbouwers in 
Schriek. 

 Leo Baestaens &  
         Lydia Verbiest: cour- 
 getten
Op het familiebedrijf van Leo en Lydia 
is er al sinds 1981 heel wat beweging. 
Met de helpende hand van kinderen 
én kleinkinderen, worden hier witloof 
én courgettes geteeld. Beide groenten 
passen volop bij het type grond van 
Schriek. 

 Puttebossen
De Puttebossen is een waterrijk  
natuurgebied in Schriek en een echt 
pareltje in het dorp. Dit broekbos is 
een natuurlijk geëvolueerd bos met 
eiken, elzen en wilgen. Afwaterings-
grachten, vele kruiden en struiken 
zorgen voor het unieke karakter. 

via de veiling heeft dit familiebedrijf 
een aardbeienautomaat én verkopen 
ze tijdens het seizoen asperges. Dit 
bedrijf zet volop een innovatieve koers 
met o.a. aspergeteelt in substraat.  

          Emiel en Maria Ver- 
          meylen: Sint Jans- 
          hoeve
In 1932 werd de Sint Janshoeve 
opgericht door Emiel en Maria Ver-
meylen. Na zonen Jos en Luc is 
nu de derde generatie aan zet. De 
hoofdteelten zijn prei, aardappelen  

en asperges, maar vroeger werd 
ook  witloof, meloenen en perziken 
geteeld. Sinds 2013 verhuren ze ook 
feestmateriaal voor elke gelegenheid. 
De Sint Janshoeve is ook gekend 
voor de jaarlijkse barbecue van Lan-
delijk Gilde Schriek. Ongeveer 1000 
mensen genieten dan van een lekkere 
maaltijd tussen de neerhofdieren.  

Meer info www.sintjanshoeve.com 

          Watertoren 
De cilindervormige watertoren dateert 
uit 1983. Het is een druk- en debiet- 
regelaar voor zuiver drinkwater. De 
toren staat op het hoogste punt van 
het leidingnet. Door zwaartekracht 
ontstaat stuwkracht die een minimum 
druk garandeert. De opslagcapaciteit 
van 3000m³ zorgt ervoor dat  
verbruiksoverschotten en –tekorten 
worden opgevangen. 

halsters, scheerservice en dekkingen.  

Meer info www.alpacafriends.be
          

  Verschueren Bart  
          en Vanloock Ingrid: 
          prei, selder, andijvie
Bart en Ingrid zijn de derde generatie 
in dit familiebedrijf. Op zes hectaren 
telen ze in vollegrond prei, selder en 
andijvie die ze integraal verkopen via 
de veiling. 

          André en Bert Smets:  
 aardbeien, asperges,  
 venkel en witloof 

Op een tiental hectaren grond telen 
André en Bert o.a. asperges, witloof, 
venkel en aardbeien. Naast verkoop 

perges. Het is daarmee één van de 
oudste traditionele landbouwbedrijven 
in Schriek. Dirk Heremans en Pascale 
Dockx telen hun producten op een 
klassieke manier. Dit zorgt voor een 
unieke smaak, kwaliteitsvolle én verse 
producten.

          Alpacaboerderij   
 Nanc en Walter  
 (AlpacaFriends)
Nanc en Walter startten vanuit hun 
passie voor dieren de alpacaboederij 
‘AlpacaFriends’ in Schriek. Met enkele 
sterke genetische alpaca’s uit Enge-
land hebben ze vandaag een mooie 
kudde met diverse kleuren. Je kan bij 
hen terecht voor ruwe, lont en ge-
sponnen wol; wol kaarden; wol spin-
nen, wandelen met alpaca’s, alpaca-

          Louis Bamps en  
 Heidi Desschans:  
 Blauwbessen

Sinds 1993 telen Louis Bamps en 
Heidi Desschans blauwbessen, een 
gezond product boordevol antioxidan-
ten. Ze verkopen hun bessen via de 
veiling, maar met hun blauwbessen-
automaat zetten ze ook volop in op 
korte keten. Louis en Heidi geloven 
sterk in thuisverkoop als belangrijker 
wordend segment want ‘wie lokaal 
koopt, helpt meteen het milieu’. In 
de toekomst willen ze ook een klein 
buurthuisje waar iedereen welkom is. 

          Heremans Dirk –    
          Dockx Pascale:  Wit- 
          loof en asperges
Al vier generaties teelt dit landbouw-
bedrijf het witte goud: witloof en as-

Schriek, een dorp met bloeiende land- en tuinbouw
Gedurende enkele creatieve avonden ging een gedreven groep Schriekenaren 
aan de slag met hun dorp. Dat leverde ondermeer deze educatieve wandel-
route op! Een wandelroute waardoor iedereen kan kennismaken met interes-
sante land- en tuinbouwbedrijven in Schriek en enkele boeiende plekken. 
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          Sint-Jan Baptistkerk
De kerk van Schriek is sinds 2005 
beschermd als monument. Het oud-
ste gedeelte van de kerk is de witte 
zandsteen van de gotische toren en 
dateert uit 1500. De kerk telt al sinds 
de 16e eeuw vijf altaren wat uniek is 
voor de streek. Doorheen de jaren 

werden verschillende veranderingen 
doorgevoerd omwille van schade 
en noodzakelijke vergrotingen. Dit 
gebeurde zowel met gotische als 
renaissance structuren (17e eeuw), 
Brabants barokarchitectuur (18e eeuw) 
en neoclassicistische elementen (19e 
eeuw). Voor de kerk staat een beeld 
van de Aspergesteker, een symbool 
van het landelijk leven in Schriek  
gemaakt naar aanleiding van 700 jaar 
Schriek. 

          Sint-Antoniuskapel
Het kappelke in de dreef was ooit 
toegewijd aan Maria. Na een opknap-
beurt wordt er sinds 2009 de Heilige 
Antonius van Padua vereerd. Brand 
er een kaars en je vindt je verloren 
voorwerpen terug.

Zin in meer?
www.veerkrachtigedorpen.be/schriek
www.heist-op-den-berg.be
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