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Kunstroute IGCS Rotselaar Heikant Werchter

Deze route wordt jou aangeboden door Toerisme 
Aarschot

Lengte: 34.34  km

Stijging: 133  m

Moeilijkheidsgraad: 3/10

Torenstraat, 3110 Rotselaar, België

Torenstraat, 3110 Rotselaar, België

Routebeschrijving

www.kunstroutehageland.be

Bezienswaardigheden

Kunstroute IGCS: jong talent, 
verschillende disciplines

1  - Afstand langs route: 0.02  km

Afbeelding 1: Kunstroute IGCS: jong talent, 
verschillende disciplines

Door de veelzijdigheid van deze jonge talenten Elise 
Verstraeten, Esther Verstreken, Roos Potters en 
Sterre Van Dael wordt de bezoeker getrakteerd op 
een totaalbelevenis.
Sterker nog... door hun unieke aanpak bieden ze een 
verfrissende kijk op kunst. Dat belooft!

Kunstroute IGCS: Britt Weynants, 
schilderkunst

2  - Afstand langs route: 0.68  km

Afbeelding 2: Kunstroute IGCS: Britt Weynants, 
schilderkunst

Als autodidact evolueerde ze van abstract naar meer 
figuratief. Fantasie is een belangrijke factor binnen 
haar oeuvre. Britt maakt gebruik van verschillende 
materialen en technieken, waaronder acryl, olieverf 
en een mix van materialen. Haar werken zijn soms 
ietwat sober, dan meestal met een toevoeging van 
fantasie of juist bijna intrigerend. Welkom.

Kunstroute IGCS: Tinne Herremans & 
Maurice Heymbeeck, textielkunst en 
fotografie

3  - Afstand langs route: 5.45  km
Maurice: Ongecompliceerd, toch elegant of erotisch. 
Maar ook strak, ontluikend, kronkelend. Speels met 



Afbeelding 3: Kunstroute IGCS: Tinne Herremans & 
Maurice Heymbeeck, textielkunst en fotografie
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vormen, mystieke kleuren, experimenten met 
combinaties…
Tine : Mijn werken zijn vaak kleurrijk en bestaan uit 
stof, draad en papier en gerecycleerd materiaal. Ik 
geef vormen een nieuw bestaan via verschillende 
technieken en mijn gevoel voegt er een dimensie aan 
toe.

Kunstroute IGCS: Walter Vannetelbosch, 
schilderkunst

3  - Afstand langs route: 5.66  km

Afbeelding 4: Kunstroute IGCS: Walter 
Vannetelbosch, schilderkunst

Geboren in Leuven op 5 juli 1953. Hagelandse 
academie voor schilderkunst, olieverftechnieken, 
techniek van Van Eyck. Hoofdzakelijk 
portretschilderen en het weergeven van de actualiteit 
met een toets ironie.

Kunstroute IGCS: Mieke Coeckelbergh, 
schilderkunst

4  - Afstand langs route: 11.24  km

Afbeelding 5: Kunstroute IGCS: Mieke Coeckelbergh, 
schilderkunst

Deze keer laat ik jullie kennismaken met Ierland: de 
berg ‘Ben Bullben’, landschappen met de sfeer van 
mythen en sagen, in olieverf op doek.

Kunstroute IGCS: Anne Cornil en Pol 
Lemaire, beeldhouwen

5  - Afstand langs route: 14.76  km

Afbeelding 6: Kunstroute IGCS: Anne Cornil en Pol 
Lemaire, beeldhouwen

Pol: Alles ist Mass (Wilhelm Lehmbruck)
Anne: L’art est un défi au chaos. Effort constant vers 
l’ordre, la clarté, où l’éphémère devient permanence 
(André Willequet)
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Kunstroute IGCS: Jack Franken

6  - Afstand langs route: 20.92  km

Afbeelding 7: Kunstroute IGCS: Jack Franken

Jack Franken is sinds zijn jeugd gefascineerd door 
klei. Ondertussen heeft Jack al heel wat beelden 
gemaakt met zijn handen en blijft hij mooie dingen 
ontwerpen. Hij speelt met vormen en werkt op 
gevoel. Zijn werk is niet in een vakje te plaatsen. Het 
is apart, ongewoon, barok, eenvoud, visueel, natuur, 
kleur... Zijn oeuvre; figuren, riffen, schaakborden en 
prachtige mooie binnen en buiten fonteinen...

Kunstroute IGCS: Vera Beckx, 
schilderkunst

7  - Afstand langs route: 22.34  km

Afbeelding 8: Kunstroute IGCS: Vera Beckx, 
schilderkunst

Vera maakt schilderijen en tekeningen vanuit haar 
gevoel en intuïtie. Daarbij komt de natuur telkens wel 
ergens om de hoek piepen. Abstract en figuratief, wat 
op dat moment nodig blijkt. In het atelier werkt Vera 
vaak met acrylverf maar buiten in de natuur met 
aquarel, potlood, houtskool, pen...

Kunstroute IGCS: Ineke Van Nugteren, 
beeldhouwen

8  - Afstand langs route: 23.94  km

Afbeelding 9: Kunstroute IGCS: Ineke Van Nugteren, 
beeldhouwen

Veerle Van den Broeck maakt keramische vormen. 
Haar inspiratie voor vorm en textuur haalt ze uit de 
natuur. De wereld van de koralen is voor haar een 
nieuwe unieke beleving die ze vorm wil geven. In haar 
atelier kan je deze nieuwe ontmoeting en de 
vormgeving zelf ontdekken. Het atelier van Veerle is 
toegankelijk vanop de parking achter het 
gemeentehuis van Rotselaar.

Kunstroute IGCS: Nanda Neefs, grafiek

9  - Afstand langs route: 24.15  km
De liniaire constructieve werken zijn uitgevoerd in 
lino hoogdruk techniek, zowel In kleuren als in wit/
zwart.

Kunstroute IGCS: Gerda Valgaeren en 
Martin Verheyden, keramiek, kunststof 
en fotografie

10  - Afstand langs route: 24.4  km
In haar atelier krijgt de creativiteit van Gerda vorm via 
haar keramische figuren en beelden in kunststof. In 



Afbeelding 10: Kunstroute IGCS: Nanda Neefs, grafiek

Afbeelding 11: Kunstroute IGCS: Gerda Valgaeren en 
Martin Verheyden, keramiek, kunststof en fotografie
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hetzelfde atelier leidt Fine-Art fotograaf Martin je 
rond in zijn fantasiewereld.

Kunstroute IGCS: Carolien Willems

11  - Afstand langs route: 25.01  km
Na een extensieve omweg langs de fotografie, heeft 
Carolien de passie voor verf en penselen herontdekt. 
De invloed van haar fotografische periode is 
ontegensprekelijk terug te vinden in haar recente 
schilderijen.
Digitaal knip-en-plakwerk is een humoristische rode 
draad doorheen haar fotowerk.
Fotoportretten, silhouetten en reflecties zijn een 
constante.

Afbeelding 12: Kunstroute IGCS: Carolien Willems

Kunstroute IGCS: Aliana Jacobs, 
verschillende disciplines

12  - Afstand langs route: 27.09  km

Afbeelding 13: Kunstroute IGCS: Aliana Jacobs, 
verschillende disciplines

Als kunstenares laat Aliana zich volledig gaan in de 
stroom van het leven en laat ze zich leiden door haar 
humeur en instinct. Ze wil zich niet vastpinnen op 1 
onderwerp of medium. Ze volgt daarom steeds haar 
intuïtie en doet haar ding. Het mag niet saai worden 
en ze gaat de uitdaging aan. Ze is gepassioneerd door 
organische vormen en dit is ook steeds terug te 
vinden in haar werken.

Kunstroute IGCS: Edith Vanwynsberghe, 
schilder- en papierkunst

13  - Afstand langs route: 28.53  km
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Afbeelding 14: Kunstroute IGCS: Edith 
Vanwynsberghe, schilder- en papierkunst

Edith Vanwynsberghe leeft en beleeft haar kunst, 
zoals kunst haar een leidraad is in de wereld en het 
leven. Op haar eigen, onverwachte en intense wijze 
weet ze ervaringen uit te drukken in verschillende 
materialen en technieken. Een bezoek aan haar 
atelier kan alleen maar een verrijking zijn.

Kunstroute IGCS: Youd, keramiek

14  - Afstand langs route: 30.78  km

Afbeelding 15: Kunstroute IGCS: Youd, keramiek

Youd is een groep van zes keramisten. Wij kozen 
samen voor het thema van ‘flarden van keramiek’, 
ieder vanuit de eigen zienswijze. Onze ontwerpen zijn 
brutaal of verfijnd, in klei of in porselein.

Kunstroute IGCS: Veerle Van den Broeck, 
keramiek

1  - Afstand langs route: 31.8  km
Veerle Van den Broeck maakt keramische vormen. 
Haar inspiratie voor vorm en textuur haalt ze uit de 
natuur. De wereld van de koralen is voor haar een 
nieuwe unieke beleving die ze vorm wil geven. In haar 
atelier kan je deze nieuwe ontmoeting en de 
vormgeving zelf ontdekken. Het atelier van Veerle is 

Afbeelding 16: Kunstroute IGCS: Veerle Van den 
Broeck, keramiek

toegankelijk vanop de parking achter het 
gemeentehuis van Rotselaar.
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