
Verrassende bedevaart langs de GR5 naar Scherpenheuvel 

De meimaand is de Mariamaand en dus ook de bedevaartmaand naar alle bijzondere 

plekken waar Maria vereerd wordt. Vorig jaar kregen we de smaak te pakken toen we 

met een dertigtal bedevaarders van Gierle naar Scherpenheuvel stapte. De sfeer was 

heel speciaal en de tocht was tot in de puntjes omkadert. Maar de Coronacrisis hebben 

alle groepsbedevaarders aan de ketting gelegd.  

Iedereen herinnerd wellicht de psychologische waar vier vrienden besluiten om de het 

Grote routepad nr 5 af te wandelen ter herdenking van hun vriendin Lisa. Na de reeks 

die uitgezonden werd op zondagavond op de zender Eén, ontstond het idee om de GR5 

ook nog eens te stappen. De wit-rode verfstrepen van de GR5 passeert de basiliek van 

Scherpenheuvel. Het is een tocht in één lijn dwz dat we een manier moesten vinden om 

terug te komen. We hebben daarom besloten om in Herentals aan het station te 

vertrekken zodat we met het openbaar vervoer terug kunnen. 

 

Karel en ik vertrokken voor een veertig kilometerlange tocht naar het bekendste 

bedevaart van Vlaanderen. Dat is langer dan vorig jaar maar de GR volgt niet de kortste 

weg als een pelgrimstocht maar pakt al de mooiste stukjes mee. De vrijwilligers van de 

GR zullen het pad hertekenen als er een nieuw natuurgebied opengesteld wordt. Het 

voordeel is ook dat de paden zo goed als onverhard zijn. Dat stapt natuurlijk een stuk 

aangenamer. Ook heb je van het voorbijrazend verkeer geen last.  



 

We vertrokken in de oudste stad van de Kempen dat er op Pinstermorgen nog heel 

verlaten bijlag. Voorbij de oude stadspoort doken we al meteen de natuur in tot in Olen. 

Afwisselend stappend door de dennenbossen, oude legerdomeinen en velden komen we 

langs de achterzijde van de abdij van Tongerlo. We passeren een Mariagrot waar de 

grote kerk van Lourdes is nagebouwd. Het is er ongelooflijk stil. Door de oude 

lindendreef wandelen we naar het Boswachterhuis dat aan de rand van “De Beeltjes’ en 

de ‘Kwarekken’ ligt. We volgen een stuk de Nete tot aan het kasteel ‘De Merode’. Door 

de bossen van het kasteel bereiken we naar 14 km de andere Norbertijnenabdij in 

Averbode. Daar is het behoorlijk druk in ‘Het Moment’ waar in de winkel toch een fris 

drankje is te verkrijgen. Ook in de ‘Lekdreef’ over de kloosterpoort is het op de koppen 

lopen aan de ijskarretjes. Na enkel kilometers wandelden we voorbij het geboortehuis 

van de schrijver Ernest Claes. De Norbertijnen zorgde ervoor dat hij kon studeren. 

Voor Zichem volgen we de Demer langs de Maagdentoren, die intussen prachtig is 

gerestaureerd. Het landschap verandert totaal. We hebben de zanderige Kempen 

verlaten en komen in het heuvelende Hageland. Tussen de graanvelden zien we op een 

scherpe heuvel de basiliek. Na enkel kilometers staan we voor de basiliek. Het blijft 

voor mij een heel bijzondere plek. 

Jozef Bouwens, Gierle 



 


