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Route Bosland - Lommel 27km_PU

Lengte: 27.6  km

Stijging: 101  m

Moeilijkheidsgraad: 3/10

Kiefhoekstraat, 3941 Eksel, België

3941 Eksel, België

Routebeschrijving

Het vertrekpunt is in Hechtel Eksel waar je letterlijk 
door de bomen kan fietsen, een zalige ervaring. Van 
daaruit zetten we koers richting Lommel door de 
prachtige natuur, langs het water en met onderweg 
mooie bezienswaardigheden en leuke stops om iets 
te drinken of te eten.

Bezienswaardigheden

Treehouse & Totem

1  - Afstand langs route: 1.61  km

Afbeelding 1: Treehouse & Totem

- De boomhut aan je linkerkant is de Treehouse. Deze 
constructie van hout en metaal is een samenwerking 
tussen Hechtel-Eksel, de grootste papierproducent 
ter wereld SAPPI, een Europees gerenommeerd 
communicatiebureau BBDO en het Agentschap voor 
Natuur en Bos.

De Treehouse voorziet vergaderruimte voor twintig 
personen, sanitair en een cateringruimte. De hut kan 
gehuurd worden door bedrijven en overheden. De 
bosrijke omgeving nodigt uit om na te denken over 
het verduurzamen van hun werking. Op termijn 

willen we zo een heus netwerk van gelijkgezinde 
partners uitbouwen en duurzaamheid pro-actief 
stimuleren.

- Rechts zie je een totempaal. Deze totem is hier 
geplaatst om aan de bezoekers duidelijk te maken 
dat dood hout belangrijk is en bovendien leven 
brengt in het bos . In deze totempaal zijn met de 
motorzaag dieren uitgezaagd.

Forbio Site

1  - Afstand langs route: 1.72  km

Afbeelding 2: Forbio Site

De jonge bomen die je hier ziet, werden eind 2012 - 
begin 2013 aangeplant. Deze wetenschappelijke site 
van 8 ha, die de FORBIO-site wordt genoemd, maakt 
deel uit van een internationaal experiment rond 
bomen en biodiversiteit. Vijf boomsoorten werden 
hier op verschillende manieren gemengd. Door deze 
verschillende combinaties op een wetenschappelijke 
manier op te volgen, wordt het belang van 
gevarieerde bossen onderzocht.

Dit project Bosland is onderdeel van het grootste 
ecosysteemexperiment ter wereld. Naast deze site 
werden recent gelijkaardige sites aangelegd in 
Zedelgem en Gedinne. Deze drie locaties vormen het 
Belgische luik van een wereldwijd netwerk van 
boomsoortenexperimenten dat momenteel wordt 
opgezet met onderzoeksites in Duitsland, Frankrijk, 
Finland, Borneo, Panama en China.

www.bosland.be

Fietsen door de Bomen

2  - Afstand langs route: 2.21  km

Op vrijdag 14 juni 2019 opende Toerisme Limburg 
‘Fietsen door de Bomen’. Een straffe fietsbrug die je 
10 meter hoog laat fietsen of wandelen door de 
kruinen van de bomen. Het nieuwe landmark bevindt 
zich in Hechtel-Eksel, ter hoogte van fietsknooppunt 
272. Met deze originele fietsbrug profileert Limburg 



Afbeelding 3: Fietsen door de Bomen (Bron: Toerisme 
Limburg)
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zich nóg nadrukkelijker als dé belevingsvolle 
fietsregio van de Benelux. De indrukwekkende 
constructie is een zwevende spiraal van zo’n 700 
meter lang met een diameter van 100 meter. 449 
unieke cortenstalen kolommen ogen als 
boomstammen en laten de constructie volledig 
opgaan in de omringende natuur. Fietsers en 
wandelaars worden zo helemaal één met de 
prachtige boomrijke omgeving van Bosland.
Fietsen door de Bomen: een topper om te doen met 
kinderen.

'Fietsen door de Bomen' in Bosland

2  - Afstand langs route: 2.75  km

Afbeelding 4: 'Fietsen door de Bomen' in Bosland

In Pijnven fiets je nu door de bomen. Naast 'Fietsen 
door het Water' telt Limburg nu een tweede grote 
fietsbeleving: 'Fietsen door de Bomen'. Op dit 
fietspad geraak je veilig in hogere sferen. Letterlijk, 
want je fietst via een dubbele cirkel tot op 10 meter 
hoogte tussen de bomen. Je ziet, voelt en ruikt de 
natuurpracht.

Graslandbeheer

3  - Afstand langs route: 3.69  km

Afbeelding 5: Graslandbeheer

Naast open plekken met heide is er ook aandacht 
voor graslandjes in het bos.
Het grasland op deze arme, zure grond is heel 
schraal. Een kenmerkende plant voor deze schrale 
grond is het zandblauwtje. Deze plant heeft een 
bolvormig blauw hoofdje en staat in bloei van juni tot 
augustus. Met wat geluk zie je de kleine 
parelmoervlinder. Deze heeft zwarte vlekjes op de 
vleugels en grote ovale zilverkleurige vlekken aan de 
onderkant. Dit oranje vlindertje is een bedreigde 
soort. Op de rode wandeling kan je als je geluk hebt 
in de Vlindervallei het  broertje van de kleine 
Parelmoervlinder tegenkomen: de 
Veldparelmoervlinder. Deze is eveneens een ernstig 
bedreigde soort. Ook een typische soort voor deze 
graslanden is het muizenoortje.

Pijnven

4  - Afstand langs route: 3.9  km

Afbeelding 6: Pijnven

Het Pijnven is een prachtig natuurgebied, 
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opengesteld voor het publiek .
Voor de kleinsten zijn er speelweides en speelbossen 
waar ze nog naar hartenlust kunnen ravotten en 
spelen voorzien.
Bovendien kan je op onderzoek uit naar 
bosbewoners !

Maak je wandeling nog leuker door een ezeltje mee 
te nemen als gids ! Plezier gegarandeerd !
Bovendien draagt je g-ezel graag de kleintjes /en-of  
de picknick mee op zijn rug .
Voor meer info  :
www.ezelsbrugske.be

Kanaal naar Beverlo

5  - Afstand langs route: 8.76  km

Afbeelding 7: Kanaal naar Beverlo

Het Kanaal naar Beverlo werd in een record-tempo 
van 3 jaar aangelegd. Het graven werd gestart in 
1854. Het fungeert als een aftakking van het Kanaal 
Bocholt-Herentals en was voornamelijk om militaire 
reden gegraven. Het was een bevoorradingskanaal 
voor de garnizoensplaats Leopoldsburg. Later werd 
het ook commercieel belangrijk voor de 
metaalindustrie te Lommel.

Het kanaal loopt dood in de havenkom van 
Leopoldsburg en is vrij van sluizen.

Arbeidershuis

6  - Afstand langs route: 10.03  km

Voorbeeld van een typische arbeiderswoning met 
omhaagd voortuintje. Vrijstaande, deels 
witgeschilderde baksteenbouw met  verankerde 
lijstgevel; dubbelhuis van drie traveeën en 

Afbeelding 8: Arbeidershuis (Bron: Vlaamse 
Gemeenschap, 02-07-2001, ©Vlaamse Gemeenschap)

anderhalve bouwlaag onder afgewolfd zadeldak (nok 
parallel aan de straat, mechanische pannen), volgens 
kadastrale gegevens uit de jaren 1920. Rechthoekige 
muuropeningen. Links inspringend, lager aanbouwsel 
van drie traveeën en één bouwlaag onder half 
schilddak (nok parallel aan straat, mechanische 
pannen); voorts gelijkaardig uitzicht.

Hotel Lommel Broek

6  - Afstand langs route: 10.13  km

Afbeelding 9: Hotel Lommel Broek

Hotel met alle comfort, zeer ruime kamers met 
zithoek. Rustige ligging bij fiets- en wandelroutes, 
langs het kanaal van Beverlo. Restaurant met 
uitgebreide menukaart en goede keuken.

Parochiekerk Sint-Jan-Baptist

7  - Afstand langs route: 10.13  km

Zuidoost-noordwest-georiënteerd bedehuis, gelegen 
aan de hoek met de Kerkweg, op een recent 
heraangelegd, met jonge linden beplant plein. 
Neogotische  éénbeukige, kruiskerk van 1852-55, 
aanvankelijk zogenaamd "Kapel van  Lommel-Broek", 
de eerste benaming voor Kerkhoven, naar ontwerp 



Afbeelding 10: Parochiekerk Sint-Jan-Baptist (Bron: 
Pauwels, Dirk, 03-04-2001, ©Vlaamse Gemeenschap)
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van provinciaal architect Lambert Jaminé (1800-71) uit 
Hasselt, met de hulp van provincaal onderarchitect 
Herman Jaminé (1826-85) uit dezelfde stad (ontwerp 
van 1851), in 1856 onder het gezag van kapelaan en 
latere pastoor P.-A. Cruls (1809-84) geplaatst, ingewijd 
op 18 juni 1877 door de hulpbisschop van Luik, 
Monseigneur Doutreloux, vergroot in 1890-92 met 
koor en kruisbeuk naar ontwerp van bouwmeester H. 
Martens (Stevoort), onder het pastoraat van G. 
Straetmans (1887-92), en recent van een weekkapel 
ten noordoosten van het koor voorzien. In 1906, 
herstellingswerken aan de toren en aan het oud  
gedeelte van de kerk, naar ontwerp van laatst 
genoemde architect.

Taverne Lommel Broek

6  - Afstand langs route: 10.13  km

Afbeelding 11: Taverne Lommel Broek (Bron: 
Toerisme Limburg)

Taverne Lommel Broek is rustig gelegen in de natuur. 
Zo is het een ideaal vertrekpunt voor je fietstocht 

door de ongerepte omgeving. In de gezellige bar-
taverne kun je voor of na je tocht even verpozen. De 
kleine kaart biedt heerlijke gerechtjes en drankjes.

Café Sin

8  - Afstand langs route: 10.55  km

Afbeelding 12: Café Sin (Bron: Toerisme Limburg)

Dit bruin café bestaat sinds 1957 en wordt de laatste 
12 jaar uitgebaat door Marjanne.

B&B Tir-Nan-Og

9  - Afstand langs route: 12.47  km

Afbeelding 13: B&B Tir-Nan-Og

Nachtzwaluw

10  - Afstand langs route: 12.85  km

De nachtzwaluw maakt een snorrend, trillend geluid. 
In de schemering en  's nachts jaagt hij op insecten 
zoals nachtvlinders, muggen en kevers, die met wijd 
opengesperde bek gevangen worden.. De 
nachtzwaluw is een trekvogel die overwintert in 
Afrika. Hij kreeg vroeger 'geitenmelker' als bijnaam 



Afbeelding 14: Nachtzwaluw
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omdat men dacht dat de vogel 's nachts bij schapen 
en geiten melk dronk.

Langgestrekte hoeve

11  - Afstand langs route: 12.98  km

Afbeelding 15: Langgestrekte hoeve (Bron: 
Schlusmans, Frieda, 08-08-2000, ©Vlaamse 
Gemeenschap)

Door een oude linde aan straatzijde beschaduwde en 
van een gekasseide oprit voorziene, alleenstaande 
langgestrekte hoeve, met ordonnantie: stal (?)-
woonhuis met dubbelopstand; zeven traveeën en één 
bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de 
straat, mechanische pannen), van 1900, confer 
jaartalankers in top van blinde linker zijpuntgevel. Erf 
niet toegankelijk.

Info

12  - Afstand langs route: 15.82  km

Er hangt iets in de lucht 
Iets onvatbaar 
Iets onbereikbaar 
Het is de kleur 
Van iedere ster 

Afbeelding 16: Info

Van iedere wolk 
En een zon 
Die haar stralen over de wereld giet

Laura Brusselaers (14j)

Een schilderij aan de horizon 
Genietend van elke kleur 
Een landschap met een eigen droomwereld
Vredig. Rust 
Wensend voor ieder van ons 
Denise Moelans, dichtwedstrijd Regionaal landschap

Kattenbos verborgen heideparel in het bos

Over dit sterrenplekje

Kattenbosserheide geeft je een idee van de vroegere 
uitgestrekte 'woeste gronden' van de Kempen en 
vormt een echte heideparel, midden in het bos. 
Vroeger werd de heide gebruikt om de koeien en 
schapen te laten grazen. Maar ook kinderen werden 
begin vorige eeuw nog 's morgens op de heide 
achtergelaten met een kapmes. 's Avonds haalde 
vader ze met een berg heideplagsel weer op met een 
kar... De mest van de dieren was kostbaar en werd 
zorgvuldig bijgehouden. Vermengd met afgeplagde 
heide was dit broodnodige bemesting voor de akkers 
op de voedselarme zandgronden. Door de opkomst 
van kunstmest was dit intensieve werk niet meer 
nodig en verloor heide grotendeels zijn functie. Veel 
heide werd daarom beplant met grove den als 
stuthout voor de mijnen. Bijzonder aan 
Kattenbosserheide is de tegenwoordig erg zeldzame 
jeneverbes. Dat is een struik die vroeger typisch was 
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in de Kempen. Hij werd onder andere gebruikt om 
jenever te stoken, maar ook als magisch kruid tegen 
duivels, kwade geesten en ziektes.

Dit sterrenplekje wordt je aangeboden door De stad 
Lommel en Natuurpunt vzw. 

Natuurpunt Noord-Limburg staat in voor het beheer 
van dit schitterende heidegebied. Door de heide te 
maaien of plaggen, wordt hij in stand genouden. 
Gebeurt dit niet, dan zou de heide spontaan 
verbossen en verdwijnen. Dankzij het beheer krijgen 
heel wat dier en plantensoorten hier nieuwe kansen. 
Zo vind je hier de typische Limburgse, maar 
bedreigde nachtzwaluw en boomleeuwerik, maar ook 
de stekelige jeneverbes. 

Contact: Natuurpunt Noord-Limburg, 
www.natuurpunt.be, info@natuurpunt.be, 015/29 72 
20. 
Stad Lommel, www.lommel.be, 
info@lommel.be, 011/39 97 99

Met het hoofd tussen de heide

13  - Afstand langs route: 15.97  km

Afbeelding 17: Met het hoofd tussen de heide

Met het hoofd tussen de heide

Van op deze plek kan je het smalle paadje naar een 
verdiepte zitkuil volgen, een bijzondere plek om 
tijdens je wandeling even uit te blazen. In de zitring, 
die met rivierstenen verstevigd is, komt je hoofd net 
boven de heidestruiken uit. Zo laag boven de grond 
kan je nog beter de warmte van de heide voelen, de 
frisse geur van de struikheide na een regenbui 
opsnuiven en in de late zomer of vroege herfst 
genieten van de

paarsroze kleurenpracht

van het heidelandschap. Door de rondjes in de drie 
opstaande houten planken zie je in één oogopslag 
hoe dit landschap zich zou ontwikkelen zonder 
beheer: van een ononderbroken vlakte van 
struikheide naar heide waarin grassen en boompjes 
beginnen op te schieten, en zo naar een bos waarin 
de heide niet meer de ruimte en het licht krijgt om te 
kunnen overleven. Om de kleurenpracht te behouden 
is er dus werk aan de winkel. Dat kan bijvoorbeeld 
door te plaggen (dit is het weghalen van de bovenste, 
voedselrijke bodemlaag), door het weghalen van 
opschietend struikgewas en boompjes, en door 
heideschapen de heide te laten begrazen.

Deze plaats heet: Kattenbosserheide Delen van de 
Lommelse heide werden vaak genoemd naar het 
gehucht, op deze plaats Kattenbos, dat het 
gebruiksrecht over de 'gemene' gronden had. Een 
andere buurtschap mocht hier dus niet plaggen, 
maaien of turf steken. Dit recht was voorbehouden 
voor de bewoners van Kattenbos.

Foto* Chris Caerts, schaapherder

Info2

13  - Afstand langs route: 15.97  km

Afbeelding 18: Info2

Van op deze plek kan je het smalle paadje naar de 
verdiepte zitkuil volgen, een bijzonder plek om tijdens 
je wandeling even uit te blazen. In de zitring, die met 
rivierstenen verstevigd is, komt je hoofd net boven de 
heidestruiken uit. Zo laag boven de grond kan je nog 
beter de warmte van de heide voelen, de frisse geur 
van de struikheide na een regenbui opsnuiven en in 
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de late zomer of de vroege herfst genieten van de 
paarsrode kleurenpracht van het heidelandschap.

Leyssensmolen

14  - Afstand langs route: 16.28  km

Afbeelding 19: Leyssensmolen

De wind waait hier niet door de bomen maar heeft 
vrij spel in deze open vlakte in het beekdal van de 
Molse Nete. Als er op deze open plek nog maar een 
klein briesje waait zie je de vrolijk gekleurde vaantjes 
aan het hoofd van de twee windkinderen op het 
heuveltje al flink wapperen. Het is een mooie thuis 
voor de windkinderen die ongehinderd van noord 
naar zuid, van oost naar west in alle windrichtingen 
kunnen draaien én ook de nieuwe thuis voor de 
Leysensmolen.  De molen, die ook de namen 
‘Kattenbossermolen’, ‘Treitermolen’ en ‘Molen van De 
Vosch’ draagt, heeft al een lang leven en een paar 
verhuizingen achter de rug. Zijn geboortejaar is 1797, 
tijdens de Franse overheersing.

Meer over de molen

Don Quichot

15  - Afstand langs route: 16.68  km

De gouden kat van Don Quichot

Don Quichot, een ietwat gekke edelman, vocht tijdens 
zijn reizen tegen windmolens die hij voor reuzen 
aanzag. Tijdens één van zijn avonturen kreeg Don 
Quichot een gouden kat van een rijke farao. Die was 

Afbeelding 20: Don Quichot

op de vlucht voor de rovers van de zwarte hand. De 
kat had magische krachten en mocht zeker niet in 
handen vallen van de bandieten. De farao vroeg aan 
Don Quichot om de kat in veiligheid te brengen en te 
verstoppen zodat niemand haar zou vinden.

Bij zijn zoektocht naar een geschikte verstopplek, 
arriveerde Don Quichot in een prachtig bos. Toen hij 
een windmolen zag staan, wist hij het zeker: hier zou 
hij zijn schat verbergen. Vandaag noemt men dit 
prachtige bos Kattenbos, naar de legende van de 
verborgen gouden kat. 

De bende van de zwarte hand bestaat nog steeds. 
Het gerucht doet de ronde dat ze de gouden kat op 
het spoor zijn. Durf jij het opnemen tegen de rovers 
en bescherm je de magische schat? 

Maak je klaar voor een spannende tocht vol gevaren 
en listige opdrachten. 

Wat moet je zeker weten?

• De gouden kat heeft onderweg sporen en 
codecijfers achtergelaten. De pootjes duiden aan in 
welke richting je moet wandelen. In de buurt van de 
gouden pootjes moet je een opdracht zoeken.

Als je de opdrachten goed uitvoert en de cijfers 
noteert, vind je de schat. Bij de meeste opdrachten 
tref je ook een potje aan. Dit is voor geocachers (info: 
http://geocaching.com). 

• Als je enkel de wandeling doet, mag je deze potjes 
gewoon laten staan. 

Wandelingen
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• Blauwe tocht: kleuterwandeling van 2,5 km - 
geschikt voor buggy's 

• Rode tocht: schattenjagerstocht van 6 km

Wat neem je mee?

Balpen en papier.

Muntstuk van 0,2 euro voor- een klein aandenken 
achteraf 
Info Toerisme Lommel, Dorp I 4, tel. 01 1 54 02 2 I

Kattebos

16  - Afstand langs route: 16.74  km

Afbeelding 21: Kattebos

Gebied: Kattenbos
Eigenaar: Stad Lommel
Toegang: 1 jan - 31 dec

Blauwe Meer

17  - Afstand langs route: 17.49  km

Even ten zuiden van Lommel, dé natuurstad van 
Vlaanderen, ligt een 5 sterren recreatiepark dat je 
stoutste verwachtingen overtreft. Ook het ruime 
buitenbad met een apart kinder- en peuterbad kent 
veel fans. Wie heeft het lef om van de grote, lange 
glijbaan naar beneden te snellen ? Ook in de horeca 
en op het uitgebreide terras is het goed toeven ! 
Bezoekers aan Recreatiepark Blauwe Meer hebben 
gratis toegang tot het Megasubtropisch 

Afbeelding 22: Blauwe Meer

Zwemparadijs van het nabijgelegen Recreatiepark 
Hengelhoef. Tijdens de vakantieperiodes is er een 
dagelijks uniek animatieprogramma met een 
professioneel entertainment team. Het ware 
vakantiegevoel wordt met volle teugen genoten op de 
ruim groene toeristische standplaatsen voor je eigen 
caravan of tent. Een verblijf in én van de met smaak 
ingerichte huurcaravans, -chalets of -appartementen 
is eveneens top. Een zacht bed na weer een 
inspannende dag is voor veel gasten een waar genot.

Hof Ten Vrede

18  - Afstand langs route: 19.62  km

Afbeelding 23: Hof Ten Vrede (Bron: Toerisme 
Limburg)

Breng je binnenkort een bezoek aan de Duitse 
militaire begraafplaats? Of bevind je je vaak op de 
Limburgse fiets- of wandelwegen? In de herfst van 
2015 opende ´Huis Over Grenzen´ het gloednieuwe 
´Hof ten Vrede´, waar bezoekers kunnen genieten 
van een kop koffie, de heerlijke "Lommelse balletjes 
in een Saharasausje" of een plaatselijk biertje.

Duitse militaire begraafplaats in Lommel

19  - Afstand langs route: 19.79  km
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Afbeelding 24: Duitse militaire begraafplaats in 
Lommel (Bron: Wernervc)

De Duitse militaire begraafplaats  is een 
begraafplaats te Kattenbos in de Belgische gemeente 
Lommel. Hier rusten voornamelijk Duitse soldaten 
die gesneuveld zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Daarnaast ligt er een kleiner aantal soldaten 
begraven die tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn 
omgekomen. Het is, voor wat betreft de Tweede 
Wereldoorlog, de grootste Duitse militaire 
begraafplaats buiten Duitsland in West-Europa. De 
officiële inwijding van de begraafplaats vond plaats in 
1959. Volgens de Conventie van Genève hebben 
gesneuvelde militairen, ook in het buitenland, "Recht 
op Eeuwige Rust".

Het terrein is 16 ha groot en er liggen meer dan 
38.000 soldaten uit de Tweede Wereldoorlog. Deze 
zijn voor het overgrote deel afkomstig uit 
verzamelbegraafplaatsen te Hendrik-Kapelle, Fosse, 
Overrepen en Neuville-en-Condroz. Daar waren ze 
voorlopig door de Amerikaanse Gravendienst  
begraven, om in 1946 en 1947 naar Lommel te 
worden overgebracht. Sinds 1946, toen de Belgische 
regering met de aanleg van de begraafplaats begon, 
worden alle Duitse soldaten uit de Tweede 
wereldoorlog die op Belgisch grondgebied gevonden 
worden hier begraven. De 483 soldaten uit de Eerste 
Wereldoorlog zijn afkomstig van een soldatenkerkhof 
te Leopoldsburg. In 2016 lagen er in totaal 39.108 
gesneuvelden. Het aantal is in de loop der tijd licht 
gestegen omdat er nog resten van vermiste 
gesneuvelden werden gevonden, bijvoorbeeld omdat 
de overheid overging tot berging van 
vliegtuigwrakken. Zo werden in 2008 nog stoffelijke 
resten van drie personen uit de Luftwaffe ter aarde 
besteld. Op 21 september 2019, op de Internationale 
Dag van de Vrede werden, ter herinnering aan 75 jaar 
bevrijding en het 100-jarig bestaan van de Duitse 
oorlogsgravendienst, drie onbekende soldaten 

bijgezet. Op deze speciale gelegenheid werd 
eveneens een "vredesklok" gegoten, die daarna op 
het binnenplein voor de crypte geplaatst is.

In het groen

20  - Afstand langs route: 22.16  km

Afbeelding 25: In het groen

Hier fiets je ontspannen langs groene akkers, paarse 
heide en geurige naaldbossen

Grenspaal 1770

20  - Afstand langs route: 22.17  km

Afbeelding 26: Grenspaal 1770 (Bron: Wandelengel)

Rode bosmier

21  - Afstand langs route: 25.19  km

Rode bosmieren kan je vooral aantreffen in 
bosranden waar zij hun kenmerkende nesten, of 



Afbeelding 27: Rode bosmier
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'mierenkoepels' bouwen. Bosmieren leven in kolonies 
die bestaan uit werksters, koninginnen en mannetjes. 
Het leven van de werksters staat in functie van de 
koningin. De koningin zorgt voor het nageslacht, en 
de mannetjes bevruchten één keer per jaar de 
koningin tijdens een bruidsvlucht. Een groot deel van 
de mierenkoepel bevindt zich ondergronds. Hier 
trekken de mieren zich terug tijdens de 
wintermaanden. De mieren bouwen hun nest in de 
bosranden. Er is hier voldoende zonlicht om het nest 
op te warmen, maar ook voldoende schaduw mocht 
het te warm worden.

Door hun ligging in de bosranden zijn de nesten van 
rode bosmieren bijzonder kwetsbaar voor negatieve 
invloeden van buitenaf. Het is dan ook erg belangrijk 
dat we weten waar de nesten liggen zodat we ze 
kunnen blijven opvolgen. Heb jij een van de nesten 
waargenomen? Geef ze dan zeker door aan de 
boswachter, op anblim@lne.vlaanderen.be of bij het 
Provinciaal Natuurcentrum (www.limburg.be.)

Eetcafé De Lage Kempen

22  - Afstand langs route: 28.11  km

Afbeelding 28: Eetcafé De Lage Kempen (Bron: 
Toerisme Limburg)

Een mooie houten chalet, gelegen tegenover Bosland, 
toegangspoort Pijnven. Hier kan je heerlijk in een 
natuurlijke omgeving, tot rust komen na een mooie 
fietstocht langs het fietsroutenetwerk. Wij liggen op 
een boogscheut van 'Fietsen door de Bomen' in 
Bosland. Een hoogstaand stukje vakwerk, dat je 
boven de bomen brengt. Je ziet Bosland op een 
prachtige en unieke manier.

Fietsverhuur Vakantiecentrum De Lage 
Kempen in Hechtel-Eksel

22  - Afstand langs route: 28.18  km

Afbeelding 29: Fietsverhuur Vakantiecentrum De 
Lage Kempen in Hechtel-Eksel

Vakantiecentrum De Lage Kempen is gelegen 
tegenover Bosland, toegangspoort Pijnven, op een 
boogscheut van de fietsbeleving 'Fietsen door de 
Bomen' in Bosland. Op het mooie grote zonneterras 
van het eetcafé kan je heerlijk tot rust komen in het 
groen na een mooie fietstocht. Je kan er ongeremd 
genieten van een heerlijke kop koffie, een koude 
verfrissing of lekkere lunch. De kinderen kunnen zich 
naar hartenlust uitleven in de aangrenzende 
speeltuin.

Camping De Lage Kempen

22  - Afstand langs route: 28.26  km

Kampeerterrein geschikt voor verblijf met caravan, 
tent of in een bungalow. Rustig en aangenaam, ruime 
plaatsen en verwarmd sanitairgebouw. Veel 
fietsmogelijkheden. Openluchtzwembad met 
subtropische allure en waterglijbanen.



Afbeelding 30: Camping De Lage Kempen
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