
Tragewegenwandeling Booischot 

Kasteelpark Hof Ter Laken  

en Netevallei 

Netevallei 

Lengte: 6 km 

Terrein: 80% onverhard en autovrij 

Start:  Pallieterhoeve, ijzerenweg 21 

 2221 Booischot 

Kasteelpark Hof Ter Laken 

In de Vallei van de Grote Nete vind je hooi-

landen, populierenbossen, ruigtes en graas-

weiden. In Heist-op-den-Berg kronkelt de 

Grote Nete meer dan acht kilometer door dit 

unieke landschap.  

Toen de zee zich vele miljoenen jaren  

geleden uit deze streken terugtrok, werden 

er ijzerhoudende zandbanken gevormd.  

In de 19e eeuw bouwden omwonenden hun 

huizen met die ijzerzandsteen, zoals de  

hoevewoning Mac-Adam aan het begin van 

de wandeling. De Netevallei is daardoor ook 

cultuurhistorisch belangrijk.  

Voor er dijken langs de Nete kwamen, waren 

er veel uitlopers, waarvan sommige nog  

bestaan. In de toekomst zal de Netevallei 

verder evolueren, o.a. door het Sigmaplan. 

Geniet van het prachtige, natuurlijke  

landschap langs de meanderende Nete. 

Info: 

Toerisme Heist-op-den-Berg 

Postweg 6 

2220 Heist-op-den-Berg 

toerisme@heist-op-den-berg.be 

015 25 15 82 

 

De geschiedenis van het Hof Ter Laken gaat 

terug tot 1200, toen op deze plek een  

militaire waterburcht stond.  

De familie della Faille bouwde in de 18e en 

19e eeuw het huidige residentiële complex. 

In de bibliotheek valt het beschilderde  

plafond op met de chronologische opeen-

volging van eigenaars en hun blazoenen.  

In het 20 ha grote kasteelpark groeien een 

aantal reusachtige eeuwenoude eiken. Sinds 

oktober 2018 is het prachtige park open voor 

het publiek.  

Ontdek de prachtige, monumentale dubbele 

lindendreef. In het domein ligt ook nog een 

deels ommuurde boomgaard en staat er  

verscholen tussen de bomen een kleine  

boskapel, die vroeger dienst deed als  

ijskelder.  



Lengte: 6 km 

Terrein: 80% onverhard en autovrij 

Start:  Pallieterhoeve, Ijzerenweg 17 

 2221 Booischot 
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Vertrek aan Pallieterhoeve en volg de knooppunten tot 

je terug aan knooppunt 56 bent. Sla hier rechtsaf, om de 

mooie lus in het kasteeldomein te maken 

Geniet van je wandeling! 


