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Wandelnetwerk
Bosland

12 suggestiewandelingen



Bosland is het grootste avonturenbos van Vlaanderen. Dit na-
tuurgebied van meer dan 5000 hectare bos- en natuurgebie-
den ligt in het noordwesten van Limburg in de gemeenten 
Hechtel-Eksel, Pelt, Lommel en Peer. 

Ontdek Bosland via het wandelnetwerk van meer dan 400 
kilometer. Stippel met behulp van de kaart je eigen routes uit. 
In deze gids ontdek je alvast 12 suggestiewandelingen. Enke-
le bekende Boslanders verklappen bovendien hun favoriete 
plekje in Bosland! (p. 4 tem 10)

In Bosland zijn kinderen de baas!  Voor hen zijn er speelbossen, 
avontuurlijke kinderwandelingen en andere spannende verras-
singen te ontdekken. In dit boekje is er een hoofdstuk aan ge-
wijd (p. 19 tem 23). Bij de wandelnetwerkkaart krijg je ook een 
kleurrijke kindergids ‘21 dolle Boslandavonturen voor Bengels’ 
met alle kindvriendelijke tips op een rijtje.

Alle andere praktische informatie (bereikbaarheid, toeristische 
infokantoren, verblijfsmogelijkheden…) lees je vanaf p. 24.

Surf naar www.bosland.be voor meer informatie over Bosland.

Wandelen in Bosland

In Bosland kan je zelf je route op voorhand plannen met be-
hulp van de wandelnetwerkkaart. 

Vertrek je bij een startplaats (zie kaart) dan kan je ook kiezen 
voor een kant-en-klare bewegwijzerde wandellus. Meer info 
hierover vind je op www.wandeleninlimburg.be.
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12 wandelingen 
voor jou uitgestippeld

  Katrien De Ruysscher:  p.4
  natuur en erfgoed in de Wateringen  
	 	 Stijn	Meuris:	X-files	gevoel		 p.5
  en sterrennachten in het Pijnven  
  Buscemi: tot rust komen in de Sahara p.6
  Peter Maes:  p.7
  genieten langs het kanaal bij Heuvelse Heide 
  Fons Haagdoren: in het spoor van de oorlog p.8
  Imana Truyens:  p.10
  snelle hinde door bos en duin   
  Wandel je gezond duin op, duin af p.11
  3x Wandelen met wielen p.13
  Wandel door de tijd p.15
  Verborgen natuur in de Dommelvallei p.17
  Lange afstandswandeling langs natuur en cultuur p.18
  Lange afstandswandeling van station naar station p.23

Korte wandeling (< 5 km)
Middellange wandeling (5-13 km)
Lange wandeling (> 20 km)
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Katrien De Ruysscher: 
natuur en erfgoed 
in de Wateringen1.

Thuis-actrice Katrien De Ruysscher komt oorspronkelijk niet uit 
Bosland, maar is nu helemaal verknocht aan de omgeving. “Toen mijn 
man en ik van Antwerpen naar Lommel-Kolonie verhuisden, ging ik 
op zoek naar de mooiste groene plekjes in de buurt. Ik ontdekte 
al snel de Wateringen, op een boogscheut van ons huis. Het is een 
prachtige,	ongerepte	plek	met	een	heel	specifieke	fauna	en	flora.	Je	
kan er heerlijk wandelen en picknicken met de kinderen. Bovendien 
vind je er een stukje uniek cultureel erfgoed dat door vrijwilligers 
van Natuurpunt in stand gehouden wordt: het ‘witteren’. Dat is een 
ingenieus systeem waarbij de vloeiweiden van de Wateringen onder 
water gezet worden. Deze techniek wordt al sinds de 19e eeuw 
gebruikt om de Kempische heidegronden vruchtbaar te maken. 
Eén keer per jaar worden de Wateringen op de traditionele manier 
bevloeid en gehooid. Uniek en indrukwekkend om te zien!”

TIPS!
• Bezoek bij de startplaats zeker ook het museum De Kolonie.  
 Een boeiend museum over de prehistorie in de Kempen.  
 Geschikt voor jong en oud!

• Bezoek bij       het Wateringhuis van Natuurpunt, meer info  
 op p. 27

Museum De Kolonie, Kolonie 77, Lommel  
(tussen       en       )

Taverne ‘De Meerpaal’ (      richting      ),  
IJssalon ‘De Weteringshoeve’ (      richting      )

Vloeiweiden, heide, bossen, zandwinningsplas

65 63

63

62 60 61 78 77 76

75

72

72

71

65

 60 42

71

8 KM - 2 UUR - 12.000 STAPPEN
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Stijn Meuris: X-files 
gevoel en sterren-
nachten in het Pijnven2.

Muzikant, vrijetijdsastronoom, opiniemaker en duivel-doet-al Stijn 
Meuris is geboren en getogen in Bosland. “Uit mijn kindertijd 
herinner ik me vooral het Pijnven, een mooie streek die heel 
atypisch is voor Limburg. Dit landschap is compleet anders dan 
bijvoorbeeld Zuid-Limburg of de Maasvallei. 

Ik sta er altijd van versteld dat er nog dergelijke grote, aaneengesloten 
natuurgebieden te vinden zijn in ons dichtbevolkt stukje wereld. 
Zeker het deel in de buurt van de Ford Testbaan is knap en 
indrukwekkend, met lage begroeiing en heerlijke vergezichten. 
Met de hoge omheiningen en de coole racegeluiden midden in 
een gigantisch natuurgebied heeft de omgeving bovendien iets 
geheimzinnigs. 

Ik krijg er echt een ‘X-Files’ gevoel. Vroeger ging ik er geregeld ’s 
nachts naar de sterren kijken. Het is er heel donker - naar Belgische 
normen dan - dus ideaal om de meteorenzwerm in augustus te 
bewonderen.	Het	horrorfilmgevoel	krijg	je	er	gratis	bij!”

 Pijnven, Kiefhoekstraat z/n, Hechtel-Eksel

Omgeving startplaats: Vakantiecentrum ‘De Lage Kempen’, 
fietscafé ‘De Groenen Hoek’

Uitgestrekte bossen, weilanden, wilgenkunstwerk

Diverse speelelementen op startplaats en op de route 
tussen

285 286 216 178 175 174 287

287

284

284

285

285

8 KM - 2 UUR - 12.000 STAPPEN

11P
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Buscemi: 
tot rust komen 
in De Sahara3.

Muzikant	en	DJ	Dirk	Swartenbroekx	-	beter	bekend	als	Buscemi	-	
gaat hard in binnen- én buitenland. Van Tomorrowland tot in Ibiza 
en	 Japan	 laat	hij	zijn	 fans	dansen	op	zijn	 jazzy	bossa	nova	grooves.	
Maar als hij zich nog eens op Lommelse bodem bevindt, komt Dirk 
graag tot rust in Bosland. “De Lommelse Sahara is een bijzonder 
desolaat zand- en duinlandschap dat me altijd aangetrokken heeft. 
Zeker als het gesneeuwd heeft, is het een unieke, prachtige plek. In 
1993 hebben we er met Tom’s Toilet Foundation zelfs een videoclip 
voor het nummer ‘Saturday Sucks’ opgenomen. Het gebied was toen 
nog niet zo bekend en minder ontsloten. Kijk maar eens op YouTube 
om de verschillen met nu te ontdekken!” 

9,1 KM - 2,5U - 14.000 STAPPEN - LOMMEL

TIP!
Maak bij     een korte omweg naar    . Beklim hier de uitkijk- 
toren en beloon jezelf met een prachtig uitzicht over de boomtoppen.

37      36

9,1 KM - 2,5 UUR - 14.000 STAPPEN

Sahara, Sportveldenstraat 10, 3920 Lommel

Speeltuin Dol-fijn (      ), Taverne ‘De Waterkant  
(tussen      en      )

Heide, duinen, dennenbossen, waterplassen, kanaal, beekvallei

Groot speelbos met speelelementen tussen      en  
zand en waterplas, grote stedelijk speeltuin ‘Dol-fijn’ bij 
startplaats

42 41

41

34

34

43

48 45

32 31 37 38 58 59 57 50 48 45 44 43 42

12P
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Peter Maes: 
genieten langs 
het kanaal bij 
Heuvelse Heide4.

Het meest kostbare plekje van K.SC. Lokeren-coach Peter Maes, be-
vindt zich in Lommel Barrier. De ex-voetballer strekt twee keer per 
week zijn benen in het bos vlakbij zijn huis. 

“We nemen de grote dreef of het bospaadje tot aan brug 11 in Hei-
de-Heuvel en keren dan terug langs het kanaal. Ik ga nergens anders 
wandelen; mijn vaste wandeling heeft het allemaal! Ik zie reeën en 
ander wild, we genieten van water- en natuurpracht, we vangen een 
glimp op van de geschiedenis in de loopgraven en de bunkers, en 
onderweg zijn er tal van mogelijkheden om iets te drinken. 

Mijn familie woont al generaties lang aan de rand van het kanaal. 
Als kind speelde ik al cowboy en indiaantje in ‘ons bos’. Ik zag mijn 
grootvader en vader richting kanaal wandelen tot ze de heuvel niet 
meer op geraakten en ben van plan om precies hetzelfde te doen.”

Heuvelse Heide, Boskantstraat 60, Lommel 

Taverne ‘De Meerpaal’ (      )

Heide, bossen, kanaal, zandwinningsplas

8 KM - 2 UUR - 12.000 STAPPEN - LOMMEL

75

75

82 73 64 67 52 80 79 107 81 109 74 69 75

8 KM - 2 UUR - 12.000 STAPPEN

3P
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Lommels ex-voetballer en oud-voetbalcoach Fons Haagdoren kan 
maar moeilijk kiezen tussen de vele mooie plekjes die Bosland 
te bieden heeft.  “De regio is bijna helemaal bebost en begroeid 
met	 heide.	 Je	 vindt	 er	 prachtige	 wandelingen	 en	 buitengewone	
vergezichten. Hoe kan ik daar hét mooiste plekje uit kiezen? De 
Sahara is natuurlijk heel bijzonder. Daar wandelen we graag en vaak; 
steeds hetzelfde parcours van een uurtje, langs de hoge uitkijktoren 
en de wondermooie waterplassen. Aan de rand van het Pijnven, op 
de grens tussen Lommel en Hechtel-Eksel, vind je een prachtige 
picknickplek: de Vlindervallei. Het Vlinderbos werd in 2007 geplant 
ten voordele van Kom op tegen Kanker. Het is een schitterende plek 
om te wandelen en te genieten van de uitzichten en unieke vlinders. 
Je	kan	hier	ook	een	aangename	route	volgen	die	via	het	Duits	militair	
kerkhof naar Kattenbos leidt.”

Fons Haagdoren: 
In het spoor van
de oorlog5.

4,5 KM - 1 UUR - 7.000 STAPPEN

Kattenbos, Zandstraat z/n, Lommel

De Vijf Linden:      , Hof ten Vrede:  
tussen       en 

Bossen, vijvers, Duits Militair Kerkhof

139 141 110 111 106

112

112 142 140 138 139

139

106

4P
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Fons Haagdoren: 
In het spoor van
de oorlog

Duits militair kerkhof
In de omgeving van Hechtel-Eksel en Lommel werd bij de bevrijding 
aan het einde van de Tweede Wereldoorlog nog hevig gevochten. 
Het Duitse leger probeerde hier na de landing in Normandië een 
eerste keer weerstand te bieden aan de opmars van de geallieerde 
troepenmacht. 

In Lommel vind je nog een trieste herinnering aan deze zwarte 
periode in de geschiedenis. Hier is de grootste militaire begraaf- 
plaats van Duitse soldaten in West-Europa (buiten Duitsland). 
Gesneuvelden uit verschillende Europese veldslagen, vooral uit de 
Tweede Wereldoorlog, vonden hier hun laatste rustplaats.  Dit is echt 
een plek om even stil te worden.

TIPS!
• In Lommel vind je verder ook nog een Poolse militaire  
 begraafplaats, langs de Luikersteenweg net boven .......  
 (bezienswaardigheid 8 op de kaart).
•	 Bezoek	 Joe’s	 Bridge	 in	 Lommel	 Barrier,	 brug	 9	 bij	 	 	 	 .	 Deze 
 brug speelde een belangrijke rol bij de bevrijding aan het einde  
 van de Tweede Wereldoorlog. 

Rondleidingen Duits militair kerkhof: vanaf 
1 april tot 8 november kan je iedere woensdag 
vrij aansluiten om 14u (€ 2,50 per persoon). 
Je kan ook een rondleiding reserveren (voor 
groepen zijn er speciale tarieven).

92

73
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6. Imana Truyers:  
Snelle hinde  
door bos en duin

De 23-jarige atlete en Belgisch kampioene veldlopen Imana Truyers 
groeide op in Hechtel-Eksel. In de Boslandse natuur vond ze de 
perfecte trainingsomgeving. “Ik doe al sinds mijn zesde aan atletiek en 
van jongs af aan trainde ik in de duinen van In den Brand. 

Nu werk ik voornamelijk in Leuven, maar als ik bij mijn ouders 
ben, trek ik steevast mijn loopschoenen aan en ren ik de duinen 
in. Maar de omgeving van de Begijnenvijvers vind ik het allermooist. 
Daar	is	het	heel	fijn	om	te	lopen.	Het	is	er	rustig,	met	gevarieerde	
ondergronden en uitzichten en er zijn heel veel verschillende paadjes 
om te verkennen. ’s Zomers, wanneer het tot laat licht is, geniet ik er 
vaak van prachtige zonsondergangen…”

8,8 KM - 2 UUR - 13.500 STAPPEN

277 276 331 332 334 348 347 346 343 341 342 344

345 278 280 277

Resterheide, Begijnenstraat z/n, Hechtel-Eksel

Cafetaria ’t Begijntje bij de startplaats,  
tussen       en

Bossen, beekvallei, hooilanden, akkers, arboretum 

Vogelkijkhut, verschillende speelse en leerrijke elementen

277 348

13P
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In den Brand, Kamertstraat z/n, Hechtel-Eksel

Landduinen, bossen

Speelelementen bij startplaats, reuzenzandbak

255 260 259 262 263 260 265 255

12P

7. Wandel je gezond:  
duin op, duin af!

Als je iedere dag 40 minuten wandelt krijg je al een meetbare toe-
name van je witte bloedcellen en dus een hogere weerstand. Deze 
wandeling door de landduinen van ‘In Den Brand’ traint je lichaam 
echter nog veel meer! 

Je	beklimt	enkele	keren	de	hoge	landduinen.	Door	het	losse	zand	
‘ploeteren’ kan best vermoeiend zijn, maar het is een uitstekende 
work-out	voor	je	lichaam!	Je	hartslag	verhoogt,	dit	is	goed	voor	de	
fitheid	van	 je	hart-	en	bloedvaten.	Bovendien	verbrand	 je	dubbel	
zoveel calorieën als bij gewoon wandelen én je versterkt je rug- en 
beenspieren. Neem boven op de duin rustig de tijd om van het 
prachtige uitzicht te genieten en concentreer je ondertussen op je 
diepe ademhaling. Door dit prima -en gratis- natuurmedicijn ver-
laagt je stressniveau. De wandeling voert je verder door de bossen. 
Hier	ervaar	je	de	weldadige	invloed	van	het	groen.	Je	lichaam	maakt	
ondertussen	de	rustgevende	neurotransmitter	GABA	en	endorfi-
nes aan. Deze zorgen ervoor dat je je beter in je vel voelt.

Geniet van dit prachtige wandelgebied en ‘wandel je gezond’!

4,5 KM - 1,5 UUR - 7.000 STAPPEN

1111



Picknicken 
Heb je zin om tijdens je wandeling te genieten van een picknick? 
Bestel dan een heerlijke picknickmand of -rugzak en laat je lekker 
verrassen! 

Meer info vind je op www.bosland.be bij ‘Gastvrij Bosland’.

12

Leen een gratis hangmat
Languit luisteren naar het ruisen van de wind 
door de bomen of genieten van deugddoende 
zonnestralen? In Bosland zijn er ontelbare 
mooie plekjes te vinden waar je rustig kan 
genieten! Bij een tiental uitleenpunten kan 
je tussen 15 maart en 15 oktober je eigen 
hangmat gratis ontlenen. 



8.3x Wandelen 
met wielen 

Ben je iets minder mobiel of heb je een kinderwagen bij? Geen pro-
bleem. In Bosland zijn enkele korte routes speciaal toegankelijk ge-
maakt voor rolstoelen en buggy’s. 

Op de volgende drie wandelroutes kom je bovendien verschillende 
belevingselementen tegen. Leuk voor groot en klein!

2 KM - 0,5 UUR - 3.000 STAPPEN

2,2 KM - 0,5 UUR - 3.000 STAPPEN

4,5 KM - 1.5 UUR - 7.000 STAPPEN

Wandelen met Wielen, Kleine Boemerangstraat z/n, Pelt 

Bossen, grafheuvels Hunneberg

Enkele rolstoelvriendelijke belevingselementen op de route

447 446 448 449 448 447

Kattenbos, Zandstraat z/n, Lommel

Bij de startplaats,      en bij 

Bossen, heide, ven

Belevingselementen

139

139 140 146

146

145 147 136 138 139

Resterheide, Begijnenstraat z/n, Hechtel-Eksel

Bij de startplaats,  

Bossen, akkers en weilanden

Verschillende speelse en leerrijke belevingselementen

348 347 337 332 333 341 342 343 346 347 348

348

13P

4P

7P
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Bosland in de prehistorie
Aan het einde van de laatste ijstijd, 14.000 jaar geleden, woonden er 
al mensen in Bosland. Op verschillende plaatsen kan je nog sporen 
terugvinden.  Vergeet zeker niet volgende locaties te bezoeken:
 Museum de kolonie: 
 - Kolonie 77, Lommel
 - ter hoogte van       en        (bezienswaardigheid 1)
 - www.museumdekolonie.com
 Grafheuvels Molhem
 - Molhemstraat z/n, Peer
 - ter hoogte van
 Grafheuvels Hunneberg
 - Hunnebergstraat z/n, Pelt
 - ter hoogte van

Teuten in Bosland
In de 16de eeuw ontstond de teutenhandel, een typisch 
fenomeen voor Noord-Limburg. De Teuten, rondtrek-
kende handelaars en ambachtslui, hadden een sterke 
invloed op de welvaart van de hele streek. In het 
centrum van Eksel vind je vandaag nog steeds 
enkele mooie teutenhuizen. 

Reis samen met Thijs de Teut terug in de tijd. 
Download de gratis app ‘Teutentocht’ in de 
Google Play Store of de App Store. De teuten-
tocht is een interactieve en kindvriendelijke dorpswandeling van 
ongeveer 2,5 km en start bij het Kerkplein in Eksel (parking P17). 

448

323

65 71

12,1 KM - 3 UUR - 18.600 STAPPEN

Rijke  
cultuurhistorie
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9.Wandel door de tijd
Molens kijken 
in Pelt

Maar liefst 10 molens kan je ontdekken in Bosland.  Vooral Pelt heeft 
een bijzonder rijk molenpatrimonium. Reeds in het begin van de 
achtste eeuw werd melding gemaakt van molens op de Dommel. 
Vandaag vind je in Pelt nog steeds vier watermolens en twee 
windmolens. Via de onderstaande suggestielus wandel je langs drie 
van deze molens.  

TIPS!
• Bezoek het Molenmuseum Pelt       . 
 Iedere laatste zondag van de maand open van 13u tot 17u.
• Bezoek de Stermolen en het kindvriendelijk ingerichte educatief 
 centrum Molenhuisje in Eksel   . Iedere tweede zater- 
 dag en vierde zondag van de maand van 13u tot 17u zijn er  
 open draaidagen.
• Bezoek de Leyssenmolen in Lommel      -     . Iedere eerste  
 en derde zondag van de maand open van 13u tot 17u.

486 488 487 479 482 476 475 473 470 472

468 469 471 472 470

479

237

135 136

473 474 485 486

Wedelse Molen, Breugelweg 250, Pelt

Wedelse Molen      , Café Jar (tussen      en      )

Bossen, weilanden en akkers, beekvallei, vijver, rivier,  
2 watermolens, windmolen, molenmuseum, wilgenkunstwerk 

Avonturenspeelplek tussen      en      , speelbos485482

471 472468

15
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Wie Bosland zegt, zegt eindeloze bossen, maar ook bijzondere na-
tuurlandschappen zoals heideparels, zandduinen, vruchtbare beek- 
valleien, heldere vennen en bloemrijke graslanden. Ze herbergen 
een levende schat aan zeldzame natuur en dieren, waarvan je volop 
kan en mag genieten. 

De kans dat je in levende lijve een wolf of zeldzame boommarter  
ontmoet is vrijwel onbestaande. Meer kans heb je een glimp op te 
vangen van everzwijnen, reeën, spechten ... Hun sporen vind je over-
al. Speurwerk naar kleine zeldzaamheden zoals de lentevuurspin, de 
veldparelmoervlinder of het groentje kan ook lonen. En misschien 
hoor je wel het krassen van de raaf die weer over Bosland vliegt ...

Wild van natuur!

16



Ontdek een uniek natuurgebied in de vallei van de Dommel. Deze 
wandeling laat je genieten van een schaduwrijke beekvallei, maar loodst 
je ook langs met houtkanten omzoomde akkers en dennenbossen. 
Door deze verscheidenheid aan landschappen vind je hier een rijk 
aanbod	 van	 flora	 en	 fauna.	 Geniet	 onderweg	 van	 enkele	 typische	
langgevelhoeves die verspreid liggen in het landschap en bezoek de 
historische site van de prehistorische grafheuvels van Molhem. 

Verborgen natuur 
in de Dommelvallei10.

Hoksent - Molhem, Steenweg op Wijchmaal 66, Peer

In de dorpscentra van Eksel, Kleine Brogel en Peer

Beekvallei, loofbossen, akkers en weides, grafheuvels

312 313 356 314 246 241 242 240 244 245 328 327

325 324 323 322 321 390 316 315 314 313 312

15,3 KM - 4 UUR - 23.500 STAPPEN

15P
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11.Lange afstands-
wandeling langs 
natuur en cultuur

Op deze gevarieerde route ontdek je al het moois van Bosland. 
Wandel langs uitgestrekte dennenbossen, beekvalleien, heide en 
landduinen. Bezoek de eeuwenoude grafheuvels van Hunnebergen 
en ontdek de geheimzinnige geschiedenis van het landgoed Hobos. 
Onderweg vind je heel wat aangename picknickplekken.

6.

21,5 KM - 5,5 UUR - 33.000 STAPPEN

‘t Plat, Palisstraat z/n, Pelt

Bossen, beekvallei, heide, weiden en akkers, landduinen, 
hoogstamboomgaard, grafheuvels 

Enkele belevingselementen bij      en      , geluidsinstallaties 
bij           , speelelementen tussen       en

457 456 453 459 119 452

452

450 454

454

455 426 416 449 448

448

446

446

447

447

444 404

405

409 406

406

407 408 441 420 430 458 401 457

6P
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  Avontuurlijke kinderwandeling Holven 
  3,6 km, groene route
    Holven, Bremstraat z/n, Pelt
 

  Bosbewonersroute Pijnven 
  2,4 km, blauwe route
   Pijnven, Kiefhoekstraat z/n, Hechtel-Eksel

  Vlinderwandeling Kattenbos 
  2,2 km, groene route
   Kattenbos, Zandstraat z/n, Lommel

  Speellandschap Dommelvallei 
  2 km, blauwe route
   Dommelvallei - Sevensmolen, Breugelweg z/n, Pelt

  Reigerpad Resterheide 
  5,7 km, reigerroute
   Resterheide, Begijnenstraat z/n, Hechtel-Eksel

  Kinderwandeling Sahara 
  3,5 km, blauwe route
   Sahara, Sportveldenstraat 10, Lommel

Bosland is het grootste en meest kindvriendelijke natuurgebied van 
Vlaanderen. Speelbossen, schatzoektochten, speciale kinderroutes,… 
je vindt het hier allemaal. 

Laat je kinderen een avontuur kiezen in de kindergids “21 dolle Bos- 
landavonturen voor Bengels”. Wedden dat ze snel op pad willen?!

Wandelplezier op kindermaat
Op de wandelkaart zie je op verschillende plekken dit icoontje: 

Hier kom je gegarandeerd een paar kindvriendelijke elementen 
tegen tijdens je wandeling. Bij enkele startplaatsen zijn er korte 
bewegwijzerde wandelroutes uitgewerkt, speciaal voor kinderen:

Bosland 
voor Bengels

1.

2.

3.

4.

5.

6.

5P

11P

4P

9P

13P

2P
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De Bengelkaart: 3x plezier!
• Ontdek op de geïllustreerde kaart alle leuke Boslandplekjes 
 voor kinderen
• Krijg leuke opdrachten, weetjes en spelletjes over en in  
 Bosland
• Speel thuis of onderweg het ‘Grote Bosland Bengelspel’  
 met je vriendjes

De Bengelkaart is te koop voor € 5 bij de toeristische infokantoren in Bosland.

Sahara Expeditie
Een tof verjaardagsfeestje of een leuke familie uitstap met oma, 
opa, neefjes en nichtjes erbij? Het kan met een speciale gids tijdens 
de Sahara Expeditie. Reserveren doe je via www.bosland.be. 
Deelnameprijs is € 5 per persoon, groepen van min. 4 tot max. 20 
personen.

Vind een heuse schat in het bos
Bosland…een mysterieus land waar altijd iets gaande is! Ontdek wat 
er broeit tussen de bomen, hobbelt op de heide en davert over de 
duinen.

Kapitein Korrel, Wenke Wortel, Tommy Twijgman en Bostrol Bobl 
hebben elk een missie voor je! Volbreng ze alle vier, ontrafel de 
geheimen en ontvang een leuke beloning. 

Koop het pakketje met de vier schatzoektochten in een toeristisch 
infokantoor in Bosland.  Voor € 6 krijg je de vier boekjes boordevol 
avontuur, een kompas en een Boslandpotlood. En natuurlijk de sleutel 
tot de schatkisten!!
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Ezelwandeling
Ga op ontdekking in Bosland en neem 
een ezel mee als gids. Meer info vind je op 
www.bosland.be bij arrangementen.

Speurtocht met geocache
Met een geocache app op je smartphone of wandel-GPS kan je op 
zoek naar de verborgen ‘schat’. Dit moderne schattenjagen is voor 
jong en oud. Ontdek via www.geocaching.com welke geocaches 
je in Bosland kan vinden. Er zijn in Bosland uiteraard ook een paar 
geocachetochten speciaal voor kinderen uitgewerkt! Meer informatie 
vind je op www.bosland.be.

De grootste zandbakken van Vlaanderen
In Bosland zijn er twee ‘reuzenzandbakken’. Kinderen mogen er naar 
hartenlust	graven,	kastelen	bouwen	en	in	het	zand	spelen.	Je	kan	er	
ook prima vliegeren en boomklimmen. 
Lommel Sahara       en Hechtel-Eksel, In den Brand

Volledig uitleven in de speelbossen
Op verschillende plekken in Bosland vind je speelbossen. Hier mo-
gen kinderen zich volledig uitleven, met takken sleuren, kampen 
bouwen,…

33 255
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Met de bus:
Doorheen Bosland lopen enkele frequente buslijnen.  Om je binnen 
de gemeenten te verplaatsen kan je beroep doen op verschillende 
belbussen. Deze moet je wel op voorhand reserveren. Gedetailleerde 
informatie vind je op www.delijn.be

Met de trein:
Zowel in Lommel als in Pelt ligt een station langs de spoorlijn  
Antwerpen-Hamont. Alle informatie over vertrek- en aankomst- 
tijden vind je op www.b-rail.be.

In Bosland start je goed
Startplaatsen vind je op de wandelkaart terug als . Hier staan infoborden 
over het bijhorende wandelgebied en vaak is er ook gelegenheid tot 
picknick of is er een kindvriendelijk speelelement aanwezig.

Enkele vlot te bereiken startplaatsen met 
kindvriendelijke wandelingen:
   Kattenbos, Zandstraat z/n, Lommel
 Openbaar vervoer: lijn 29 Lommel-Hasselt. 
 Ook op wandelafstand vanaf het treinstation van Lommel.

 Dommelvallei - Heesakkerpark, Breugelweg z/n, Pelt
 Openbaar vervoer: bus 33 (halte Sint Oda)

 In Den Brand, Kamertstraat z/n, Hechtel-Eksel 
 Openbaar vervoer: bus 302 en bus 14, +/- 15 min wandelen

Bereikbaarheid

4P

9P

12P
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12.Lange afstands-
wandeling: van 
station naar station

‘s Morgens met de trein naar Pelt en ‘s avonds vanuit het station 
van Lommel terug naar huis. Zo eenvoudig kan je een leuke dag in 
Bosland beleven!

Tijdens deze tocht doorkruis je het natuurgebied ’t Plat. Natte 
en droge heide wisselen hier af met ruigten en broekbossen. Met 
meer dan 17 libellensoorten en  45 broedende vogelsoorten, mag 
’t Plat zich een waardevol natuurgebied noemen. Het is een paradijs 
voor	amfibieën	en	reptielen.	De	Kattenbosserheide	draagt	een	rijke	
historie met zich mee. De Leyssensmolen, een korenmolen uit 1797, 
is hiervan nog een prachtig restant.

Station Overpelt, volg de Heggestraat tot de tunnel onder de 
N713. Daar vind je 

Hof ten Vrede, bij 

Landschap: weides en akkers, bossen, beekvallei, heide, molen

434

434

464 463 426 416 480 457 401 402 461 462 114

113 111 106

106

112 142 143 144 145 146 140 138 136

135 134 133 132 131 179

21,5 KM - 5,5 UUR - 33.000 STAPPEN
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Toerisme Lommel
Dorp 14
3920 Lommel
tel. 011 54 02 21
info@toerismelommel.be
Ook bereikbaar 
in het weekend.

Toerisme Hechtel-Eksel 
Don Boscostraat 5 
3940 Hechtel Eksel
011 89 11 81
vrijetijd@hechtel-eksel.be

Bosland Gastheren 
Op zoek naar een leuke suggestie of een vraag over Bosland? Dan 
kan je ook altijd bij de Bosland Gastheren terecht. Deze ondernemers 
ontvangen je graag en geven - met veel enthousiasme - persoonlijke 
tips over de mooiste routes en verborgen plekjes in Bosland! 

Hieronder vind je de lijst met de eerste Bosland Gastheren. De 
meest recente lijst kan je steeds raadplegen op www.bosland.be.

’t Ezelsbrugske - tussen      en
‘Heerlijke ezelmomenten en ambachtelijk schepijs’
Over ’t Waterstraat 70, 3900 Pelt
www.ezelsbrugske.be

B&B ‘t Pleintje - omgeving
‘Actief genieten in Bosland’
Sint-Lutgardstraat 17, 3900 Pelt
www.bb-pleintje.be 

Barbelicious omgeving 
‘Barbecue en meer…’
Kruisstraat 45, 3940 Hechtel Eksel
www.barbelicious.be

De Blauwe Kei 
Café - brasserie - restaurant 
Blauwe Kei 40-42, 3920 Lommel
www.deblauwekei.be

Vakantiecentrum De Lage Kempen - omgeving 
‘Lekker weg van huis en toch thuis’
Kiefhoekstraat 189, 3941 Hechtel-Eksel
www.lagekempen.be

Toerisme Peer
Markt 3 bus2
3990 Peer
tel. 011 61 16 02
toerisme@peer.be
Ook bereikbaar 
in het weekend.

Toerisme Pelt
CC	Palethe,	Jeugdlaan	2
3900 Pelt
Tel. 011 51 69 66
toerisme@pelt.be

Toeristische infokantoren
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282 467
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Center Parcs De Vossemeren  
‘Zon of regen? Altijd vakantie!’
Elzen 145, 3920 Lommel
www.centerparcs.be

B&B De Paenhoeve - omgeving 
‘Charmant logeren in het groen’
Weverstraat 48, 3940 Hechtel-Eksel
www.depaenhoeve.be

De Secretaris - omgeving
Hotel-Bistro
Dorpsstraat 60, 3900 Pelt
www.desecretaris.be

Lago Pelt Dommelslag
‘Het gezelligste zwemparadijs van Limburg’
Dommelslagdreef 12, 3900 Pelt
www.lagopelt.be

Minicamping Sjorovo - omgeving      -       
‘Voor innerlijke ruimte buiten’
Gestelsedijk 130, 3920 Lommel
www.sjorovo.be

B&B Sneprooi - omgeving 
‘Genieten in het groen’
Toekomststraat 55, 3940 Hechtel-Eksel
www.sneprooi.be

Weteringshoeve -       -      
Ambachtelijk ijs
In de Hutten 10, 3920 Lommel
www.deweteringshoeve.be

68
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26

25



Verblijfs-
mogelijkheden
Een dag is echt niet genoeg om Bosland volledig te kunnen 
beleven. Blijf gezellig logeren en geniet enkele dagen in 
gastvrij Limburg.

In de Boslandgemeenten zijn voldoende verblijfsmogelijkheden. Kies 
je voor een gastenkamer, een hotel of een vakantiepark of zoek je 
een vakantiewoning, een camping of een jeugdverblijf? Waar je ook 
boekt, overal geniet je van de gekende Limburgse gastvrijheid! 

Op www.toerismelimburg.be vind je bij de regio Limburgse Kempen 
alle logeeradressen terug. 

TIP!
Logeer bij een
Bosland Gastheer. 
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Op www.bosland.be vind je in de agenda meer informatie over 
gegidste wandelingen in Bosland. Een natuur- of erfgoedgids neemt 
je regelmatig mee op een themawandeling. 

Op	 volgende	 plaatsen	 staat	 elke	maand	 een	 gids	 voor	 je	 klaar.	 Je	
hoeft niet te reserveren.

Natuurgebied De Watering (Lommel,      )
In dit prachtige natuurgebied kan je iedere eerste zondag van de maand 
een geleide wandeling volgen onder leiding van een deskundige gids 
van Natuurpunt. Deze natuurvereniging beheert ook de herstelde 
authentieke vloeiweiden in de Watering. Samenkomst telkens om 
13.45 uur aan het Wateringshuis (Oude Maai 80, Lommel) of om 
14.00 uur aan het einde van de Koloniestraat. Deelname aan deze 
geleide wandeling is volledig gratis.  

Resterheide
Iedere tweede zondag van de maand staan de Resterheide gidsen 
voor je klaar met een speciale themawandeling. De wandelingen 
zijn gratis en vertrekken om 14 uur aan onthaalcentrum ’t Begijntje, 
Begijnenstraat z/n, Hechtel-Eksel      

Duits militair kerkhof
Tussen 1 april en 8 november kan je iedere woensdag vrij aansluiten 
voor een rondleiding om 14.00 uur. Prijs: € 2,5 euro per persoon.
Adres: Dodenveldstraat 30, Lommel 

Beleef méér 
met een gids

348

63

112
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dromen tussen bomen

Ontdek je een probleempje tijdens je tocht? Ontbreekt er een bord-
je of is de weg in slechte staat? Laat het ons weten! Geef de locatie 
en het probleem door via meldingen@RLLK.be en wij lossen het zo 
snel mogelijk op!
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