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1. 
Overal in Bosland 
wachten er klimbomen 
op jou! Hoe hoog durf 
jij klimmen?

Je komt geweldige klimbomen 
tegen in Hechtel-Eksel: in het 
gebied ‘Achter de hoef’ aan 
knooppunt 296 en in het 
landduinengebied ‘In den Brand’ 
bij knooppunt 255. 

In een boom 
geklommen?

Kleef dan hier 
je sticker!

DE 
BOOM IN



2. DE REUS  
VAN BOSLAND

RARE VOGELS 
HIER ...

Tel de treden van de giga-uitkijktoren!  
Daag je familie uit! Wie is het snelste 
boven en wie hijgt er het hardst?

Bespied watervogels vanuit een 
hoog hutje tussen de bomen. 
Hoeveel tel jij er?

Deze vogelkijkhut ligt in Resterheide 
(grens Hechtel-Eksel en Peer) 
tussen knooppunten 334 en 348.

Kleef hier
je sticker 

3. 

De ‘Reus van 
Bosland’ vind je 
in de Lommel Sahara 
tussen knooppunten 
36 en 37.



Een regenbui? Super! Afspraak in 
Dommelvallei - Heesakkerpark voor 
een modderbad! Of zwier jij liever 
met een touw over het water? 

Speellandschap Dommelvallei - 
Heesakkerpark Overpelt tussen 
knooppunten 482 en 485.

Een grote plensbui? Overal diepe 
plassen? Maak een bootje! Bind takjes  
samen met een lange grasspriet, 
of gebruik een stukje boomschors. 

Bij gebrek aan plassen vind je een 
leuk beekje in Resterheide (grens Hechtel-Eksel 
en Peer) ter hoogte van knooppunt 348, 
of in Lommel bij Heuvelse Heide tussen 
knooppunten 62 en 80

SlecHT 
WEer?!#

Dat kennen 
we niet 
in Bosland! 

4. 

5. 

 MODDER- 
 VARKENS

 BOUW 
 EEN VLOT
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Nog niet genoeg water 
gehad? Duik dan in het 
heerlijk warme water 
van een zwemparadijs. 

We hebben drie overdekte 
zwemparadijzen in Bosland: 
LAGO Pelt Dommelslag, 
Center Parcs De Vossemeren 
en Center Parcs Erperheide!

Dat kennen 
we niet 
in Bosland! 

7. NAT ... 
BINNEN EN BUITEN!

Na een regenbui vind je veel 
slakken. Hou een slakkenrace! 
Maak de finish met een takje. 
Wiens slak is de snelste?  

In Hoksent Molhem bij de Dommel in Peer 
is het ook zonder regen meestal vochtig genoeg 
om slakken te vinden. Zoek ze bij knooppunt 
324 of tussen knooppunten 245 en 328. 

6.  PAK 
 DIE SLAK
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8. VIND HET BEEST IN JOU 
(EN IN JE OUDERS?)

10 dieren hebben 
zich verstopt in het bos! 
Herken jij jezelf 
in één van de dieren?

De Bosbewonersroute 
vertrekt bij knooppunt 285 in het 
Pijnven te Hechtel-Eksel, volg de 
wandeling via de knooppunten 
285-286-287-284-285.

Dier gevonden? 
Kleef de stickers!

AlLEmaAl 
BEestJeS!



9. VAN EI
TOT VLINDER

ZENO DE
ZANDLOOP-
KEVER

Wil je weten hoe een vlinder leeft? 
In Kattenbos leer je er alles over: 
hinkel over de eitjes, klauter over de rups of 
kijk eens binnen in de cocon van een vlinder!

Speel het Zeno de Zandloopkeverspel 
op de picknicktafel en duik daarna 
het bos in. Er zijn reuze wilgen-
verstopplekken, je ouders vinden 
je vast niet meer terug!

Lommel Sahara tussen 
knooppunten 41 en 34. 

10. 

Je vindt de 
Vlinderwandeling 
in Kattenbos in 
Lommel, vertrekpunt 
knooppunt 139.



Kijk plat op je buik naar de heide, 
leg je lui in een ligbed om te luisteren 
naar krakende dennen, hoor hoe een 
nachtzwaluw klinkt, ... veel plezier!

Kijkwandeling Kattenbos,
volg knooppunten: 136-138-140-146-
145-144-148-155-154-134-135-136.
Ontdek ook het mysterieuze speelbos. Je vindt 
deze leuke plek vol natuurlijke speelelementen 
tussen knooppunten 146 en 147, maak dus even 
een kleine omweg tijdens je wandeling.

11.  SSSSTT ... 

WaT LEeFT 
Daar?



12. WEES EEN 
BOLLEBOOS!

Voedselpiramide, boomtelefoon, 
eekhoorntjeskronkel, ... 
Iets bijleren in het bos is pure fun!

Het Reigerpad 
vertrekt in 
Resterheide bij 
knooppunt 348.  
De Eekhoorntjes-
kronkel kom je 
tegen tussen 
knooppunten 
333 en 336.

DUIK 
TUSSEN DE 
WORTELS

Ontdek wat er tussen de 
wortels van hoge bomen leeft! 
Wiebelbruggen, hangstaven, 
mijngangen, doolhoven, ... 
Wandelen saai? Niet in Bosland!

Volg in Overpelt 
knooppunten 450-452-453- 
456-455-454-450.

13. 



Thijs de Teut neemt je mee op 
reis door de tijd! Download de app 
en je kan op avontuur vertrekken.

De tocht start aan het kerkplein van 
Eksel, tussen knooppunten 237 en 241. 
Download eerst de gratis app ‘Teutentocht’.

Grafheuvels ... 2500 jaar geleden 
begroeven mensen er hun doden. 
Wie waren ze? Hoe leefden ze? 

Grafheuvels met extra info: 
in Peer tussen knooppunten 322 en 323 
en in Overpelt bij knooppunt 449.

hUH: geSCHiedenis 
is fun ?!

14. 

15. 

GA OP REIS
MET THIJS

 MYSTERIE
 IN BOSLAND
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In Bosland zijn wel 10 molens! 
Je komt er vast wel één tegen 
tijdens je Boslandavontuur.

Eksel: stermolen en kindvriendelijk 
museum molenhuisje, knooppunt 237
Overpelt: Sevensmolen 
met museum, knooppunt 479

17. DRAAIEN, 
DRAAIEN, DRAAIEN, ...

Kom alles te weten over wie 
de afgelopen 12.000 jaar in 
Bosland leefde! Met leuke, 
soms spannende activiteiten 
leer je een heleboel bij! 

Museum De Kolonie, 
Lommel tussen knooppunten 65 en 71.

16.  CURIEUZENEUZE-
 MOSTERDPOTTEN



18. SPELEN IN
DE ZANDBAK

Kom spelen in de grootste 
zandbak van Vaanderen! 

Tip: vergeet je emmer, schepje, vlieger, ... niet.

Roetsj in de winter met je slee omlaag  
van de hoge duinen. Durf jij op je buik 
naar beneden?

Duinengebied ‘In Den Brand’ ligt in 
Hechtel-Eksel, parkeerplaats vind je bij 
knooppunt 225. Ook in de Lommelse Sahara vind 
je een grote ‘zandbak’ bij knooppunt 33.

boSlAnd?!
ZAndLaND



INFO VOOR OUDERS

Om te ‘geocachen’ heb je een wandel-GPS of 
een smartphone nodig. De geocacheroutes 
van ‘het verloren kabouterdorp’ en ‘de gouden 
kat van Don Quichot’ zijn bewegwijzerd op 
terrein. Deze kan je dus zonder smartphone 
of GPS ontdekken. Meer informatie over de 
geocaches vind je via www.bosland.be. 

Met een geocache app op je smartphone of 
wandel-GPS beleef je spannende avonturen 
in Bosland. Ga op zoek naar de verborgen 
schatten en voer tijdens je tocht allerlei 
opdrachten uit!

19.  GEOCACHEN
 IN BOSLAND

Vind jij het verloren 
kabouterdorp?
Start bij 
knooppunt 75.

Bewijs je onschuld 
want rechter 
Drossaard Clerx 
beschuldigt je van 
bokkenrijden!
Start bij 
knooppunt 405

Bescherm de schat 
van Don Quichote!
Start bij 
knooppunt 138.

Help jij de knecht 
van de molenaar 
om een groot 
dorpsfeest te 
organiseren?
Start bij 
knooppunt 486.



Ontdek het familiegeheim 
van Wenke Wortel

Ga met Bostrol Bobl mee naar 
het eind van de regenboog. 

Speur naar de superkrachten 
van Tommy Twijgman

Zoek de gestolen schat 
van kapitein Korrel

Kapitein Korrel, Wenke Wortel, 
Tommy Twijgman en Bostrol Bobl 
hebben jouw hulp nodig. Ga op zoek 
naar de 4 schatten, ontrafel de geheimen 
en krijg een leuke beloning.

20.  SCHATZOEKTOCHTEN
 IN BOSLAND

Nog MEEr
aVoNTUUR?



21. BENGEL 
KAART

Speel met deze kaart 
het Grote Bosland Bengelspel. 
Op de kaart vind je nog een heleboel 
leuke opdrachten en spelletjes. 
Je avontuur in Bosland is nog 
lang niet gedaan!

INFO VOOR OUDERS

De 4 schatzoektochten en de Bengelkaart 
zijn speciaal uitgewerkt voor kinderen van 
4 tot en met 9 jaar. Het pakketje met alle 
schatzoektochten is te koop voor € 6, de 
Bengelkaart voor € 5 bij de toeristische 
infokantoren van de boslandgemeentes. 
Meer info vind je op www.bosland.be

€5



ZOEkeN  
MaAr!

Vinden jullie deze speelplekken 
terug op de wandelkaart? Zoek 
met behulp van de knooppunten.
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dromen tussen bomen

Stuur voor 30 april 2019 een foto of tekening van je leukste 
Boslandavontuur naar info@rllk.be. Misschien win jij wel 
een Sahara Expeditie! 

Een Boslandgids neemt jou en je vriendjes graag mee 
op een spannend avontuur in de Lommelse Sahara!

Deze uitgave is een bijlage bij de wandelnetwerkkaart van Bosland. In dit 
boekje wordt voor de activiteiten telkens verwezen naar de knooppunten 
op deze kaart. Meer informatie over alle kindvriendelijke producten in 
Bosland vind je via www.bosland.be.

WIN!


