
Bruisend Heist-op-den-Berg
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Bruisend Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg

 32,8 km  26 locaties  6 uur 43 min.

Startpunt: Monument voor de gesneuvelden

Openbaar vervoer: Station Heist-op-den-Berg

Parkeren: Randparkings (gratis)

Adressen op de route

De meest zuidelijke gemeente van De Zes van de Kempen. In Heist-op-den-Berg is altijd wat te

doen. De zondagse markt is ongekend populair met haar snuisterijen en bio producten. Maar

Heist-op-den-Berg kent ook enorm veel evenementen. Kortom, iedere dag wat te doen. Heist

heeft vele fijne en bijzondere ondernemers met leuke winkeltjes. De route start, waar anders, in

de Bergstraat!

Parkeren doe je eenvoudig en gratis voor 24 u op de randparkings, in de blauwe zone in het

centrum (2 uur) en de Bergstraat (30 minuten). Vanaf het treinstation kan je zo richting

Bergstraat wandelen. Laat het shoppen beginnen!

't Eetkafee Heist

Bergstraat 2 B, 2220 Heist-op-den-Berg

Achteraan ‘t Hoekske ligt dit pittoresk restaurantje. De kaart is als een naadloos lappendeken

van allerlei gerechten uit de wereld. De sfeer is multiculti zonder franjes. Een mooi terras,

vriendelijke bediening en zeer ruime maaltijden. Strijk neer en geniet!

't Hoekske

Bergstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg

Een top adres! Wereldberoemd in Heist en ver daarbuiten. Ideaal gelegen, is dit het pittigste

Hoekske van de wereld. Op het menu: tapas en klassiekers. Met een heerlijk terras bij lekker

weer. Het ideale start- en eindpunt voor een bezoek aan Heist-op-den-Berg.

https://goo.gl/maps/NjTYDoF47eoyCHCX8
https://goo.gl/maps/YEo6YEJ9RF2Hfjuk6
https://www.heist-op-den-berg.be/parkeren
https://www.heist-op-den-berg.be/parkeren
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.0753653%2C4.7271111&query_place_id=ChIJu-HZSOZZwUcRCPYekhHRmgQ
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.0752823%2C4.7270398&query_place_id=ChIJu-HZSOZZwUcRUUtWCutOY94


't Pleintje

Oude Godstraat 2/16, 2220 Heist-op-den-Berg

In dit café combineren ze het authentieke en gezellige karakter met een toffe vibe. Het

pronkstuk? Dat moet de antieke jukebox zijn. Hij is wel al op pensioen! Bijpraten bij een biertje

of wijntje? Dansen tot in de vroege uurtjes? Heerlijk terrassen op ons terras? Tafelvoetballen?

Het kan allemaal in ‘t Pleintje. Eén ding staat vast: in ’t Pleintje wordt al sinds 1935 geschiedenis

geschreven.

De Vier Bollekes

Bergstraat 17, 2220 Heist-op-den-Berg

Bij De Vier Bollekes vind je allerlei geschenkmanden en lekkernijen van zoet tot hartig. Leuk

voor een speciale gelegenheid zoals een communie, verjaardag of gewoon omdat je iemand lief

vindt. Fan van chocolade, ambachtelijke zoetigheden en delicatessen? Je vindt er verse koekjes,

macarons en gebakjes, lekkere pralines, chocolade, marsepein, spekken en snoep. Toch niet

zo’n zoetebek? Dan vind je vast wel iets in het assortiment originele pasta’s, oliën, thee, likeuren,

wijnen of andere heerlijkheden. Kortom, er is voor elk wat wils! Peter en Christel vertellen je er

alles over.

Bij BIBI

Binnenweg 1, 2220 Heist-op-den-Berg

‘Bij BIBI’ is genieten van elk moment: een deugddoende kop koffie om de dag te starten, een

lichte lunch of een lekker stukje taart om je batterijen weer op te laden. Ze voorzien het hier

allemaal! De gerechten worden met veel liefde bereid, en de producten worden zorgvuldig

uitgekozen bij lokale leveranciers. Ook voor een kleurrijk boeket bloemen, een originele

verjaardagstaart of tapasmand kan je bij Bij BIBI terecht. 

Comes.

Bergstraat 31, 2220 Heist-op-den-Berg

Comes is latijn voor vriend. In deze kinder- en babywinkel staan lachende gezichten en kwaliteit

centraal. Kleding die kinderen met veel plezier dragen van lokale en Belgische merken, kan je

terugvinden in deze knappe winkel. Daarnaast hebben ze ook leuke accessoires om van jouw

kamer een echte coole kamer te maken.

Wolrus

Bergstraat 33, 2220 Heist-op-den-Berg

Een wolhalla voor breiers en hakers die houden van een vleugje avontuur. Laaf je aan de

prachtige kleuren en natuurlijke geuren van de eerlijke garens op basis van wol, katoen,

bamboe, zijde, netelgaren, hennepgaren of linnen. Weet je het even niet meer en heb je wat

advies nodig, of raak je niet meer wijs uit een patroon? Dan staan ze je graag met raad en daad

bij. Breng gerust je brei- of haakwerkje mee als je ergens mee in de knoop zit 

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.0748523%2C4.727022&query_place_id=ChIJRXBxOOZZwUcR-IHtioJxyew
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.0753571%2C4.7257706&query_place_id=ChIJMTVNsedZwUcRSebCLegiXW0
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.0759081%2C4.7245474&query_place_id=ChIJ4bzBXgApwkcRczggqxHtczs
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.0756835%2C4.7240551&query_place_id=ChIJE00i4cRZwUcRDKmN_gP3Rog
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.0756902%2C4.7240563&query_place_id=ChIJGQCemudZwUcR78GTQ6GvJ3g


D'Essentie te Heist-op-den-Berg

Bergstraat 69, 2220 Heist-op-den-Berg

De echte connaisseur loopt dan binnen bij Ronny van Cam van D’essentie op de Bergstraat.

Hier vindt men de beste kwaliteit koffie en thee, met een ruim aanbod. Verse thee, zonder

toevoeging van kunstmatige smaken en of suikers. Ook biedt D’Essentie biothee’s van

superieure kwaliteit aan. Waaronder groene thee en witte thee, voor de liefhebbers met een

verfijnde smaak. Loop eens binnen, want ze bieden ook verschillende thee degustaties aan!

Zoë & Zita

Bergstraat 101, 2220 Heist-op-den-Berg

Shoppen bij Zoë en Zita is een feest. Want op zoek naar een mooie avondjurk, bolero,

cocktailjurk of bruidsjurk, hier vind je altijd iets naar je goesting. Reserveer een moment met

vriendinnen of bruidsmeisjes voor een privé shopping. Dan heb je alle tijd onder het genot van

een glas wijn of champagne. We geven je altijd graag persoonlijk advies.

Hamburg

Bergstraat 135, 2220 Heist-op-den-Berg

Voor de beste hamburgers van Heist-op-den-Berg stap je binnen bij Hamburg.  Bereid je voor

op onweerstaanbare kwaliteitsburgers in een trendy kader. Ze gebruiken uitsluitend verse

producten en serveren de krokantste frietjes. Je vindt er ook verrukkelijke ribs en verrassende

salades op de kaart terug. De vegetarische vexican burger is een echte aanrader. Vraag Ive naar

zijn burgers en hij vertelt je er alles over, en laat je daarna proeven. Smakelijk!

NÓU conceptstore

Bergstraat 159, 2220 Heist-op-den-Berg

Een concept store is een winkel waar niet alleen het verkopen van producten centraal staat. De

inrichting en het assortiment van de winkel zijn afgestemd op een centraal thema of een

bepaalde lifestyle. Hier vind je streetwear, sneakers, sokken, zonnebrillen, mutsen. Cool in de

Berg street!

Elfjes en Draken

Bergstraat 148, 2220 Heist-op-den-Berg

Een waar speelgoedparadijs. Origineel en leuk speelgoed dat bovendien nog eens educatief en

kwalitatief is. Bij Elfjes en Draken kan je terecht voor een klein speelgoedje tot schitterende

knikkerbanen en speeltenten en alles ertussenin. Marc helpt jou en je kinderen bij het maken

van de juiste keuze!

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.0760904%2C4.7220363&query_place_id=ChIJKY1Ucd1ZwUcRwQnbl8g6WFs
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.0763698%2C4.7206704&query_place_id=ChIJR162AqRZwUcRncoUdECmOTo
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.076906%2C4.7180319&query_place_id=ChIJwSmPY9xZwUcRxpiCp57pKQs
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.0772163%2C4.7166175&query_place_id=ChIJ6bp3aD1ZwUcRMkFHAxTVXAo
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.077059%2C4.718251&query_place_id=ChIJJSD3sOdZwUcRprGnyk_MYGc


DJeans

Postweg, 2220 Heist-op-den-Berg

Bij Djeans Teenstore vind je de leukste kleding, ondergoed, accessoires en schoenen voor

tieners van 10 tot 18 jaar. Ontdek de hippe collecties van allerlei merken binnen een aangename

winkelsfeer boordevol coole decoratiestukken.

Staminee De Living

Neerweg, 2220 Heist-op-den-Berg

Staminee De Living verwelkomt je graag in hartje Heist-op-den-Berg. Kom je voor de originele

bierkaart, om een babbeltje te slaan met de stamineebaas, om lang vervlogen deuntjes te

horen, om een fris terrasje te doen of gewoon om je dorst te lessen, weet dat Roel en Jens en

hun lieve tapppers je met genoegen ontvangen.

Het Voorwoord

Noordstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg

Het Voorwoord is de eigenzinnige boekhandel van Gert de Bie. Hier vindt u naast de leukste

boeken ook de beste koffie. Een ideaal startpunt dus om de culinaire route te starten. Naast

nieuwe boeken vindt u hier ook tweedehands pareltjes. Speciaal voor deze route heeft Gert een

selectie gemaakt van kookboeken en boeken over gastronomie. Vraag het aan Gert als hij jouw

koffie zet! 

Barnature

Eugeen Woutersstraat, 2220 Heist-op-den-Berg

Ontmoet Kathleen Goossens. Bevlogen eigenaar van Barnature. Barnature wil meer zijn dan

enkel een bio natuurwinkel. Bewustwording staat centraal, op alle vlakken. Bewust minder

vlees eten, bewust omgaan met milieu, bewust omgaan met jezelf en je medemens.

Regelmatig worden er demonstraties en workshops georganiseerd, spring dus zeker eens

binnen!

Routetip

Loop via Bergop naar het kerkplein aan de Sint-Lambertuskerk. Aan het kerkplein kan je op 

zondagen ook twee prachtige musea ontdekken, het radiomuseum en het treinmuseum.

Zeker een bezoekje waard!

Sla rechtsaf naar de Kerkhofstraat waar je Bistro Maginique kan vinden.

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.0770955%2C4.7202831&query_place_id=ChIJjzHHrN1ZwUcRALvPeKm5PIE
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.0774731%2C4.7214085&query_place_id=ChIJZaJNud1ZwUcR-OBSGBYul28
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.0774897%2C4.7214188&query_place_id=ChIJyQxyvN1ZwUcRvqFqYuL6D1c
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.0776158%2C4.7233155&query_place_id=ChIJg40d7t1ZwUcRqsNsEoY-_9Q


Bar Bistro Maginique

Kerkhofstraat 4, 2220 Heist-op-den-Berg

Geniet van lekkere huisgemaakte gerechten en cocktails in een sfeervolle bistro. Gelegen op de

hoogste plaats van Heist-op-den-Berg met een prachtig uitzicht is dit de ideale afsluiter van je

dag. Er is ook een zeer ruim terras voor mooie momenten in de zomer en in de winter is er

binnen een houtkachel die een lekkere warmte verspreid.

Ontdek nog meer Heist-op-den-Berg!

Voor wie dacht dat dit alles was hebben we nog een verrassing in petto. Heist-op-den-Berg

heeft namelijk nog veel meer passievolle ondernemers te bieden in de ruimere omgeving! Je

kan er heen fietsen, wandelen of doelgericht met de auto op pad gaan. Klaar voor de start?

Hieronder volgen enkele toppers uit de Heistse omgeving!

Tip: neem alvast een kijkje!

Op zondagen kan je in de Water -en uitkijktoren genieten van een prachtig zicht op Heist-op-

den-Berg en heel de regio!

De Kosmonaut

Mechelsesteenweg 12, 2220 Heist-op-den-Berg

Hedonistische bar met een verfijnde muzieksmaak en 2 pooltafels. DJ's, cocktails & goei volk!

Pedro Caeiro, Sam Van Woensel en Lukas De Ryck heten je welkom!

Heide Atelier

Mechelsesteenweg 32 A, 2220 Heist-op-den-Berg

Een bijzondere plek waar ze mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) een kans

bieden. Ines en Jan van Heide atelier bieden artisanaal ijs aan met hulp van hun bijzonder

personeel. Kom binnen en ervaar de hartelijkheid.

Delatour

Bossestraat 50, 2220 Heist-op-den-Berg

Delatour is begonnen in 1999 met autominiaturen. Al snel volgde de kleding van verschillende

raceteams zoals uit de Formule 1. Je kan hier o.a. de kleding van Aston Martin, Lamborghini,

Ferrari, Red Bull, Mercedes GP, BMW en meer vinden. Met een aanbod dat nog steeds aan het

groeien is zal je al snel het door jouw gezochte miniatuur of kledingstuk vinden.

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.0768582%2C4.7349804&query_place_id=ChIJjcAlxORZwUcREv4o8Yia-3w
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.0738895%2C4.7068362&query_place_id=ChIJYTlWzc9ZwUcRBwV2Knjbl5I
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.0721001%2C4.7026394&query_place_id=ChIJ1REON2pZwUcRLILL10hXlSI
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.0701027%2C4.719965&query_place_id=ChIJfSVVQcJZwUcRynZ68RUGzcA


De Gezonde Bij

Bergebeekstraat 11, 2220 Heist-op-den-Berg

Gespecialiseerd als ze zijn in natuurproducten zoals honing, kruiden en voedingssupplementen

bieden ze hier ook enkele ijzersterke eigen producten!

Opgericht in 1981, toen nog met de voornaamste activiteit de verkoop van honingproducten en

derivaten uit eigen imkerij, werd drie jaar later de winkel hier in Heist-op-den-Berg opgericht. Je

bent hier bij-zonder welkom!

oosterlinck living & cooking

Molenstraat 145, 2220 Heist-op-den-Berg

Welkom in deze woonwinkel en kookwinkel. Ze ontvangen je hier graag in deze familiezaak

met een persoonlijke, warme en oprechte touch. In de woonwinkel presenteren ze mooi,

authentiek en toch toegankelijk design van de meest actuele merken. De kookwinkel biedt de

beste kwaliteit en merken in kookpotten en pannen, kookgerei en nog veel meer.

Sunny side up

Molenstraat 209, 2220 Heist-op-den-Berg

Liselotte en Olivier runnen Sunny Side Up, een hamburger- en milkshake tent die zo uit het

Amerika van de jaren vijftig lijkt weggelopen. Bestel hier de lekkerste burgers en shakes. Weer

of geen weer, hier schijnt altijd de zon!

de Verwant

Wiekevorst-Dorp 59, 2222 Heist-op-den-Berg

De Verwant is een familiezaak in de echte zin van het woord. Zus Eef en broer Tijs stapten

samen met hun partners Nick en Merit in dit avontuur. Eef staat samen met Merit in de keuken,

Tijs en Nick nemen de zaal voor hun rekening. Het bier is gekoeld, de koffie pruttelt, de

gerechten staan op punt én vooral … het volledige familieteam staat voor jou paraat. Welkom in

de Verwant!

Bistro Baptist

Wiekevorst-Dorp 42, 2222 Heist-op-den-Berg

Kim Surinx en Ken Vervoort zijn Bistro Baptist. In 2016 kochten ze dit historisch pand, het was

liefde op het eerste gezicht. Hun passie is koken en laten je genieten van overheerlijke

gerechten, zowel à la carte als met een maandelijks menu. Ze nodigen je graag uit om je eens

lekker te laten verrassen in deze bistro en bar.

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.0589948%2C4.7371399&query_place_id=ChIJXeRHT4xZwUcR78as069oZ6I
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.0827086%2C4.7234397&query_place_id=ChIJUWZH2t9ZwUcRePo-P2sSvqQ
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.0838983%2C4.7278247&query_place_id=ChIJ1SCDCN1ZwUcR7LxAuXVuzwE
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1088753%2C4.7956714&query_place_id=ChIJ_-eCc_FQwUcR8HcoW8_l0Pk
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1088721%2C4.7948911&query_place_id=ChIJSyEBO4BRwUcRdtmo6SwtM2U


Café Nieuwendyck

's Herenweg 2, 2222 Heist-op-den-Berg

Huiselijkheid is het woord dat de sfeer in Café Nieuwendyck het best omschrijft. Er staat een

eetkamer en een salon. En kleine details zorgen voor extra gezelligheid. Stap binnen en voel je

thuis.

Voor andere routes en inspiratie:

www.dezesvandekempen.be

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1014386%2C4.7397788&query_place_id=ChIJgcs_MEZXwUcR0Obisr5l_VY
https://www.dezesvandekempen.be

