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Sas route - 35km_PU

Lengte: 34.6  km

Stijging: 107  m

Moeilijkheidsgraad: 3/10

Lichtstoetstraat 2, 2400 Mol, België

Rozenberg 82-84, 2400 Mol, België

Routebeschrijving

De uitgebreide Sas-route vertrekt in Mol centrum 
richting het kanaal Dessel-Kwaadmechelen. Zo step je 
verder langs de Molse meren, over de authentieke 
Baileybrug in Mol-Postel en langs Sas 3 om zo via het 
kanaal Bocholt-Herentals de route verder te zetten en 
zo ook Sas 4, 5, 6 en 7 te passeren. Van daaruit 
steppen we de Oude Bleken Bossen en gaan via 
Achterbos terug richting het centrum van Mol. Veel 
Step plezier!

Bezienswaardigheden

K a mermetontbijt b&b

1  - Afstand langs route: 0.79  km

Afbeelding 1: K a mermetontbijt b&b

Onze b&b is gelegen in de bosrijke omgeving van de 
Galbergen in Mol en heeft 2 volledig nieuw ingerichte 
kamers voor telkens 2 personen. Elke kamer heeft 
een eigen badkamer en is voorzien van het nodige 
comfort. Het is een ideaal vertrekpunt voor fiets- en 
wandeltochten en ligt op wandelafstand van Mol-
Centrum.  Hier kan je gezellig winkelen of genieten 
van een deugdoend glas op een van de vele 
terrasssen.

Keurslagerij van Hoof

2  - Afstand langs route: 0.86  km

Afbeelding 2: Keurslagerij van Hoof

De keurslagerij van Hoof is een slagerij “pur sang”.
Gestart juist na de oorlog versnijden wij nog steeds 
ons vlees in eigen beheer. Als ambachtelijk charcutier 
maken wij elke week onze eigen vleeswaren. Dat wij 
hierbij in 2010 het label “streekproduct” van de Vlam 
binnenhaalden, maakt ons apetrots.
Het bezoek van “De beste hobbykok van Vlaanderen 
“met Peter Goossens , was het hoogtepunt van het 
jaar.
meer info vindt U op onze website: 
www.keurslagervanhoof.be
Uiteraard bent U ook altijd welkom in de winkel!

Kanaal Dessel-Kwaadmechelen

3  - Afstand langs route: 3.43  km

Afbeelding 3: Kanaal Dessel-Kwaadmechelen

Het Kanaal Dessel-Kwaadmechelen is een 15,7 km 
lang kanaal in België. Het verbindt het 
kanalenkruispunt te Dessel met het Albertkanaal te 
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Kwaadmechelen. Het is een van de zeven Kempische 
kanalen tussen de Maas en de Schelde. Bij de 
voltooiing in 1858 maakte het deel uit van het 
Aftakkingskanaal naar Hasselt. Het heeft een gabariet 
van 2000 ton, bevat geen enkele sluis en heeft 1 
bocht nabij de aansluiting met het Albertkanaal. Te 
Dessel geeft het aansluiting met de Kempense 
kanalen: Kanaal Bocholt-Herentals en Kanaal Dessel-
Turnhout-Schoten

Zilvermeer Provinciaal Domein

4  - Afstand langs route: 6.11  km

Afbeelding 4: Zilvermeer Provinciaal Domein

Vernieuwde camping met modern sanitair, 
blokhutten, bivak en budgetvriendelijke 
trekkershutten. Campingwinkel. Zwemvijver met 
witzandstrand. Grote speeltuin, minigolf, gocarts, 
roeien, waterfietsen, sportvelden en fietsverhuur. 
Watersportvijver (ook duiken). Tavernes.

Mol - Zilvermeer - zandwinning

5  - Afstand langs route: 6.62  km

Afbeelding 5: Mol - Zilvermeer - zandwinning (Bron: 
De Baileybrug over het kanaal Herentals-Bochelt)

Het huidige Zilvermeer werd reeds uitgegraven voor 
1870. Van bulldozers en zandscheppers was in die tijd 
nog geen sprake: alles gebeurde met handenarbeid. 
Arbeiders moesten het zand met staken en 
juttezakken uit het slijk scheppen.
Het begon allemaal enkele jaren na de Belgische 
onafhankelijkheid van 1831. Een schipper uit 
Antwerpen kwam langs het kanaal Herentals-Bochelt 
gevaren. Hij vervoerde zand en zag langs de dijken 
van het kanaal het witte zand. Dat was er blijven 
liggen nadat het kanaal was uitgegraven. Hij nam een 
staal van het zand mee naar zijn leverancier en het 
zand bleek van hoogwaardige kwaliteit te zijn. Dat 
vond de schipper best wel interessant en dat was het 
begin van een rijkeluisbestaan.
Stanislas Emsens zag brood in het zand. De familie 
Emsens, oprichter en eigenaar van de huidige 
multinational SCR-Sibelco, behoort intussen tot één 
van de rijksten van het land. Het vermogen van de 
familie: zowat 3,3 miljard euro. Dat zijn zo ongeveer 
16 000 arbeiderswoningen ter waarde van 200 000 
euro. “Hoe een dubbeltje rollen kan”, zouden ze in 
Nederland zeggen, maar weet dat aan de basis van 
deze ontzaglijke rijkdom de handenarbeid van vele 
Kempense arbeiders ligt.

Zilvermeerhaven Port Aventura

5  - Afstand langs route: 6.81  km

Afbeelding 6: Zilvermeerhaven Port Aventura (Bron: 
toerisme.gemeentemol.be)

Op de grens met onze buurgemeente Dessel vind je 
een uniek kruispunt van drie kanalen. In de buurt 
vind je de jachthaven ‘Port Aventura’. Deze haven ligt 
aan een prachtig binnenmeer en vormt de ideale 
uitvalsbasis voor een boottocht die je over de kanalen 
meevoert in alle windrichtingen.

Een camping voor boten, een prachtig uitzicht vanuit 
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het havencafé of terras, over een meer vol met niet-
gemotoriseerde watersporters, ideale rust of 
vertrekplaats voor wandelaars, joggers en fietsers. 
Kortom, voor ieder die van rust en natuur houdt. Met 
± 200 aanlegplaatsen biedt Zilvermeerhaven Port 
Aventura een tijdelijke of vaste verblijfplaats voor 
toerboten en jachten. Bij een prachtig uitzicht over 
het 85 ha grote meer kan je er heerlijk terrassen met 
warme of frisse dranken en een heerlijke snack, 
terwijl surfers, zeilers en kajakkers er hun geliefde 
sport beoefenen. Onder het label 'infovriendelijke 
horeca' zijn er voor wandelaars, joggers en fietsers in 
deze Kempense natuurlijke omgeving mogelijkheden 
te over.

Port Aventura

5  - Afstand langs route: 6.84  km

Afbeelding 7: Port Aventura (Bron: dienst toerisme)

Op de grens met onze buurgemeente Dessel vind je 
een uniek kruispunt van drie kanalen. In de buurt 
vind je de jachthaven ‘Port Aventura’. Deze haven ligt 
aan een prachtig binnenmeer en vormt de ideale 
uitvalsbasis voor een boottocht die je over de kanalen 
meevoert in alle windrichtingen.

Een camping voor boten, een prachtig uitzicht vanuit 
het havencafé of terras, over een meer vol met niet-
gemotoriseerde watersporters, ideale rust of 
vertrekplaats voor wandelaars, joggers en fietsers. 
Kortom, voor ieder die van rust en natuur houdt. Met 
± 200 aanlegplaatsen biedt Zilvermeerhaven Port 
Aventura een tijdelijke of vaste verblijfplaats voor 
toerboten en jachten. Bij een prachtig uitzicht over 
het 85 ha grote meer kan je er heerlijk terrassen met 
warme of frisse dranken en een heerlijke snack, 
terwijl surfers, zeilers en kajakkers er hun geliefde 
sport beoefenen. Onder het label 'infovriendelijke 
horeca' zijn er voor wandelaars, joggers en fietsers in 

deze Kempense natuurlijke omgeving mogelijkheden 
te over.

Blauwe Vlag
De Zilvermeerhaven is de trotse bezitter van het De 
Blauwe Vlag-label. Het label is een internationaal 
kwaliteitskeurmerk dat in Vlaanderen wordt 
uitgereikt door de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de 
Foundation for Enviromental Education (FEE) en staat 
garant voor kwaliteitsvol duurzaam toerisme aan de 
kust en binnenwateren. Jachthavens en zwemvijvers 
kunnen zich hiermee onderscheiden op het vlak van 
waterkwaliteit, interne milieuzorg, milieueducatie en 
veiligheid. Kiezen voor de Blauwe Vlag vraagt een 
blijvende inspanning van de uitbaters, het 
kwaliteitslabel dient immers elk jaar hernieuwd te 
worden.

Contactgegevens: 
Zilvermeerlaan 9 - 014 47 22 58

info@zilvermeerhaven.be
F0
8Ewww.zilvermeerhaven.be

Jeugdkamp De Maat

6  - Afstand langs route: 8.53  km

Afbeelding 8: Jeugdkamp De Maat (Bron: 
toerisme.gemeentemol.be)

Jeugdkamp De Maat ligt in het uitgestrekte groen op 
de weg naar Postel. Jaarlijks vinden 
jeugdverenigingen van over het ganse land hier hun 
tijdelijke intrek. 2014 was een recordjaar met maar 
liefst 12 605 overnachtingen. De gerenoveerde 
bijgebouwen van een verdwenen kasteel en het 
aangrenzend park geven het jeugdkamp een uniek 
karakter.

Contactgegevens: 
De Maat 4 - 



RouteYou routegids: Sas route - 35km_PU

7

Postel

014 33 05 30

jeugddienst@gemeentemol.be

Baileybrug

6  - Afstand langs route: 8.84  km

Afbeelding 9: Baileybrug (Bron: 
toerisme.gemeentemol.be)

In het begin van WOII werd de oorspronkelijke brug 
opgeblazen. Bij het bevrijden van ons land hebben de 
Engelsen deze vervangen door een militaire brug 
ontworpen door D.C. Bailey, nl. de Baileybrug, die nog 
elke dag haar oerdegelijkheid bewijst.

Pannenkoekenboot

7  - Afstand langs route: 10.49  km

Afbeelding 10: Pannenkoekenboot

Het assortiment bestaat uit meer dan 285 
verschillende pannenkoeken. Van zoet tot hartig en 
van klein tot groot. Teveel om op te noemen, dus 
vraag beslist naar de vele mogelijkheden als je ons 
een bezoek brengt.

Pannenkoekenboot ‘Dessel’ staat garant voor 
kwaliteit. Onze pannenkoeken worden steeds met 

aandacht en zorg bereid. Het kan soms iets langer 
duren omdat je pannenkoek pas op het moment van 
je bestelling vers gemaakt wordt oftewel ambachtelijk 
bereid op het gasvuur op grootmoeders wijze.

http://www.pannenkoekenbootdessel.be

Sas 4-toren

7  - Afstand langs route: 10.58  km

Afbeelding 11: Sas 4-toren (Bron: 
toerisme.gemeentemol.be)

Na 217 treden kan je op een hoogte van 37 meter 
genieten van een schitterend panoramisch uitzicht 
over de regio. 
Deze ‘toeristentoren’ werd net over de 
gemeentegrens gebouwd nabij een uniek 
‘kanalenkruispunt.’ Op deze plek komen maar liefst 
drie kanalen samen. Bovenop de toren heb je een 
schitterend zicht op de Kempense Meren die de 
afgelopen honderd jaar zijn gevormd onder invloed 
van de zandontginning. Deze waterplassen werden 
na het wegzuigen van het witte zand omgetoverd in 
recreatiewaters of in natuurgebieden. Ook de 
uitgestrektheid van het natuurdomein De Maat valt 
onmiddellijk op. Bij helder weer kan je vele kilometers 
ver zien. Zo is het soms mogelijk om de ‘mijnterrils’ 
van Beringen te ontdekken. Ook mensen die minder 
goed te been zijn, kunnen dankzij de webcamera’s op 
het puntje van de toren, genieten van het 
fabelachtige uitzicht.

Kempense Meren

7  - Afstand langs route: 10.77  km

De Kempense Meren liggen middenin de uitgestrekte 
bossen en meren van de ‘Stille Kempen’. Midden al 
het groen kunt u eindeloze wandelingen en 
fietstochten maken. Of u maakt een uitstapje naar 
één van de natuur- of pretparken in de buurt. De 
Kempense Meren is de ruime regio rond de 
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ontginningsplassen van wit zand in het oosten van de 
provincie Antwerpen.  Het is, na de stad Antwerpen, 
het tweede belangrijkste toeristische gebied in de 
provincie.

Sas 4 Toren

7  - Afstand langs route: 10.77  km

Deze plek werd geselecteerd als één van de  15 meest 
duizelingwekkende uitzichten van Vlaanderen door 
De Morgen. Vanop de Sas4-toren zie je de drie 
kanalen Bocholt-Herentals, Dessel-Schoten en Dessel-
Kwaadmechelen, een unicum in Europa. In 2007 
besliten de Desselaars op dit kanalenkruispunt een 
37 meter hoge uitkijktoren te plaatsen. Daar staat er 
je een tocht van meer dan 217 treden te wachten. 
Toch is deze beklimming zeker en vast de moeite.  Je 
ziet niet enkel de kanalen, maar ook de 
zandwinningexploitatie en de tientallen immense 
plassen, zoals het Zilvermeer, die hier de afgelopen 
honderd jaar door ontstonden. Deze meren werden 
na het wegzuigen van het witte zand omgetoverd in 
recreatiewaters of natuurgebieden.

Kanaal Dessel-Schoten

8  - Afstand langs route: 15.63  km

Het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten is een kanaal in 
de Belgische provincie Antwerpen. Het verbindt het 
Kanaal Bocholt-Herentals te Dessel met het 
Albertkanaal te Schoten. Het is een van de zeven 

Afbeelding 13: Kanaal Dessel-Schoten

Kempische kanalen tussen de Maas en de Schelde.

De bouw van het kanaal werd gestart in 1844 en twee 
jaar later was het traject Dessel - Turnhout afgewerkt. 
De verbinding tussen Turnhout en Schoten werd 
gestart in 1854 maar het zou tot 1875 duren 
vooraleer het kanaal over de volledige lengte klaar 
was.

Langsheen de noordkant van het kanaal, vanaf brug 
nummer 2 bij Turnhout tot brug nummer 9 bij Sint-
Lenaarts, reed destijds een buurtspoorweg (lijn 258)

Zeer interessante informatie over het Kanaal Dessel-
Schoten is te vinden op http://regio.okra.be/file?
fle=955666

Sibelco

9  - Afstand langs route: 15.81  km

Afbeelding 14: Sibelco

Eén van de zandgroeven te Dessel

Sibelco is een Belgisch bedrijf dat onder andere 
kwartszand exploiteert. Het hoofdkantoor van deze 
maatschappij bevindt zich te Antwerpen. De 
maatschappij telt wereldwijd 10000 werknemers, 
waarvan 300 in België.
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Geschiedenis
In 1845 werden bij het graven van het Kanaal Bocholt-
Herentals bij Lommel, Dessel en Mol afzettingen van 
kwartszand ontdekt. Om dit zand te winnen werd in 
1875 door Antoon van Eetvelde en het Crédit Général 
Liégois de onderneming Sablière et Carrières Réunie 
(SCR) opgericht. Dit bedrijf fuseerde in 1896 tot SCR-
Sibelco. De oprichter hiervan was Stanislas Emsens.

Dit bedrijf schafte in hetzelfde jaar een 
stoommachine aan, om de zandgroeve te 
Stevensvennen te mechaniseren. Omstreeks 1910 
waren er ook veel kleinere bedrijven actief. Het zand 
werd met behulp van binnenvaartschepen naar de 
bestemmingen vervoerd. SCR-Sibelco verwierf een 
grote technologische kennis, en was ook actief in het 
opsporen en openen van tal van nieuwe 
vindplaatsen, waardoor de transportkosten konden 
worden gedrukt. Tegenwoordig heeft Sibelco meer 
dan 100 groeven in gebruik die zich over de gehele 
wereld bevinden. In 1955 werd een nieuwe fabriek 
gebouwd voor het drogen en malen van kwartszand. 
In 1983 werd te Lommel een nieuwe 
veredelingsinstallatie gebouwd.

Het Nederlandse bedrijf Ankerpoort NV, met een 
achttal produktiebedrijven in Europa, is sinds 1996 
een volledige dochteronderneming van Sibelco.

SCK CEN

10  - Afstand langs route: 15.95  km

Afbeelding 15: SCK CEN (Bron: Eric Gaba (Sting - 
fr:Sting) and NordNordWest)

SCK CEN is een wereldleider op het vlak van 
wetenschappelijk onderzoek, dienstverlening en 
opleiding in de nucleaire sector. Het 

onderzoekscentrum zoekt oplossingen voor 
maatschappelijke uitdagingen op het vlak van 
veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Als 
internationaal toonaangevend onderzoekscentrum 
werkt het aan technologieën om over de veiligheid 
van bestaande, nucleaire installaties te waken, om de 
veiligheid van toekomstige installaties te verhogen en 
mens en milieu optimaal te beschermen.

De activiteiten van SCK CEN spelen zich voornamelijk 
af op de wetenschappelijke campus in Mol waar zich 
verschillende onderzoeksinfrastructuren bevinden.

Einstein's Corner

10  - Afstand langs route: 16.04  km

Afbeelding 16: Einstein's Corner (Bron: 
toerisme.gemeentemol.be)

In Einstein's Corner ben je aan het juiste adres voor 
een smakelijk streekbier en een verzorgde snack. Je 
kan hier ook genieten van een dagmenu aan een 
voordelige prijs. Onze kaart bied je ook lekkere 
salades en de typische Tartines. 

Je bent ook van harte welkom voor een drankje of 
een kopje koffie. Zo kan je in de zomer na een flinke 
wandeling langs het kanaal, lekker luieren op ons 
aangenaam buitenterras.

Contactgegevens:
Boeretang 200  -  Donk

014 33 23 81

max.bausart@sckcen.be
F0
8Ehttp://clubhouse.sckcen.be/nl/Restaurant_bar
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Hoeve

11  - Afstand langs route: 19.08  km

Afbeelding 17: Hoeve (Bron: Vlaamse Gemeenschap, 
01-08-2001, ©Vlaamse Gemeenschap)

Hoeve gelegen in het meest westelijke punt van de 
gemeente, nabij de grens met Retie en Geel. Een 
langgestrekt woonhuis met dubbelhuisopstand van 
zeven traveeën met een aansluitend lager 
stalgedeelte van drie traveeën en een loodrecht 
aanpalende langsschuur van drie op vier traveeën; 
zadeldaken (nok parallel aan, loodrecht op de straat, 
Vlaamse pannen). Gebouwd circa 1851 als 
boswachterswoning van het nabijgelegen Koninklijk 
Domein (zie Retie) met herberg "Den Zoeten Inval", 
zie de Vandermaelenkaart (circa 1854) met expliciete 
vermelding.

Sas 7

12  - Afstand langs route: 20.08  km

Afbeelding 18: Sas 7 (Bron: Provincie Antwerpen)

Het hoogteverschil tussen Bocholt en Herentals 
bedraagt 33 meter en wordt overwonnen door 3 
sluizencomplexen met dubbele sluizen en 7 
enkelvoudige sluizen. Dit is sluis nummer 7 (Geel) 
met een grootte van 50 x 7 m en een verval van 2,49 
m.

Oversteken kan via de ophaalbrug.

Sas 7

12  - Afstand langs route: 20.46  km

Afbeelding 19: Sas 7

Hier kan je in een groene omgeving op het terras bij 
één van de lekkere trappisten of andere lekkere 
Belgische bieren genieten van een rustpauze tijdens 
je fietstocht. Je kan hier ook terecht voor een 
pannenkoek, ijsje, spaghetti of een iets stevigere 
maaltijd en tegelijkertijd een boot zien versassen! 
Voortaan beschikken wij ook over een 
FIETSOPLAADPUNT! Picknick is toegestaan mits 
gebruik van 2 consumpties.

't Feynends Heike

13  - Afstand langs route: 24.74  km

Afbeelding 20: 't Feynends Heike (Bron: 
toerisme.gemeentemol.be)

In de bossen tussen de Oude Bleken in Millegem en 
Gooreersels in Achterbos lag nog een vergeten stukje 
verboste heide. In 1988 namen enkele leden van 
natuurvereniging De Gagel het initiatief om dit laatste 
stukje in zijn oude glorie te herstellen. Elk jaar in de 
winter ging men aan de slag. Er werd gezaagd, 
gekapt, geplagd, gemaaid... Op een zeker moment 
werden de Kempense heideschapen van vzw Kemp 
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ingeschakeld om tot het vooropgestelde resultaat te 
komen. In 2013, na 25 jaar zwoegen, was het zover: 
de Gagelaars konden met een mooi stukje purper 
pronken tussen het overwegend groen van de 
naaldbomen.

Kapel Heilige Appelonia

14  - Afstand langs route: 26.45  km

Afbeelding 21: Kapel Heilige Appelonia

Zij was een bejaarde diakones en leefde als maagd 
omwille van Christus in Alexandrië. Ten tijde van de 
christenvervolgingen onder keizer Decius (249-251) 
werd zij gearresteerd en gemaand terug te keren tot 
de aloude Romeinse goden. Toen ze standvastig bleef 
in haar geloof onderwierp men haar aan allerlei 
folteringen; zo werden haar alle tanden uit de mond 
geslagen. Toen de beulen voor haar een brandstapel 
klaarmaakten, sprong ze eigener beweging in het 
vuur, "terwijl het vuur van de Heilige Geest haar hart 
in vlam zette", aldus het oude martelarenboek. Meer 
weten? http://www.heiligen.net/
heiligen/02/09/02-09-0249-apollonia-alexandrie.php

Graf Jakob Smits

14  - Afstand langs route: 26.53  km

Afbeelding 22: Graf Jakob Smits (Bron: 
toerisme.gemeentemol.be)

Het graf van de grote meester Jakob Smits vind je op 
het kerkhof van Achterbos. Hier zijn ook de graven 
van zijn meest vermaarde leerlingen Dirk Baksteen en 
Paula Zenke. 

Het graf van Smits is versierd met het prachtige beeld 
‘moeder en kind’ van George Minne. Dit thema kwam 
vaak aan bod in het werk van Smits.

Jozef Calasanzstraat

14  - Afstand langs route: 27.35  km

Afbeelding 23: Jozef Calasanzstraat (Bron: Jakob 
Smits)

De schok voor de rustige wijk Achterbos kwam in 
1954. Toen kwam de bouw van het Studiecentrum 
voor Kernenergie. Plots zag het gehucht de grootste 
bouwwerf uit de Belgische geschiedenis tot dan toe 
verschijnen. Het boerengehucht werd een 
aanzienlijke woonkern met lintbebouwing in alle 
richtingen. De lang gesloten levende gemeenschap 
was een deel van de grote wereld geworden.
Jakob Smits, de schilder van Achterbos, had de 
verandering perfect voorspeld. "Alles zal verdwijnen" 
vertlde hij op zijn sterfbed in 1928, enkel decennia 
voor de bouw. Jakob Smits was 34 toen hij vanuit 
Nederland neerstreek in Achterbos, een van de twaalf 
gehuchten van Mol. Hij zou er nooit meer weggaan. 
Het is de stille Jozef Calasanzstraat in Achterbos met 
de Sint-Apoloniakerk die nog het dichts in de buurt 
komt van wat Jakob Smits heeft geschilderd. Een 
wandeling door het gehucht laat zien hoe de oudste 
woningen de contouren verraden van de witlemen 
huisjes van weleer.
België had op het einde van de oorlog door levering 
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van koloniaal uraniumerts aan de geallieerden 
toegang gekregen tot nucleaire technologie. Als een 
van de eerste landen werden plannen gesmeed voor 
elektriciteitsproductie door kernenergie. Een 
afgelegen bebost gebied, oorspronkelijk bezit van de 
koninklijke familie, werd uitgekozen om in 1954 het 
Studiecentrum voor Kernenergie te bouwen. Het lag 
dicht bij een water- en spoorweg, en ver genoeg van 
de bewoonde wereld. Want daar werd het kleine 
gehucht Achterbos niet bij gerekend.
"Het gehucht" van Jakob Smits hangt in het Jakob 
Smitsmuseum in Mol

15 Kapellekens

15  - Afstand langs route: 28.05  km

Afbeelding 24: 15 Kapellekens (Bron: 
toerisme.gemeentemol.be)

De bosrijke omgeving van de 15 Kapellekens 
inspireerde ooit de hele schildersschool rond Jakob 
Smits en Dirk Baksteen. De 15 Kapellekens is een 
openluchtkruisweg. 

Veertien uniforme kapellen zijn er in 1815 gebouwd. 
De grootste kapel dateert al uit de 18de eeuw. In 
2004 werden de kruisweg en de kapellen grondig 
gerestaureerd. Sindsdien is de site ook toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers. De vernieuwde kruisweg 
werd plechtig ingehuldigd met een groots dorpsfeest. 
De site van de 15 Kapellekens is de ideale stop tijdens 
een fietstocht door de streek. Het bekende 
fietsknooppuntennetwerk passeert er trouwens.

Momenteel loopt er de tentoonstelling: 200 jaar 15 
Kapellekens. Verenigingen en scholen kunnen de 
materialen van deze tentoonstelling op aanvraag 
lenen.

Sint-Pieter en Pauwelkerk

16  - Afstand langs route: 32.02  km

Afbeelding 25: Sint-Pieter en Pauwelkerk (Bron: 
Wizpr.guide)

De huidige kerktoren dateert van het einde van de 
15de eeuw. Hij is 41,78 meter hoog. Het is een typisch 
Kempische bakstenen toren in gotische stijl. 
Opmerkelijk zijn de vele rune-tekens die in de toren 
aangebracht zijn : maalkruisen, ruitkruisen, een 
odalteken, een zandloper en een ingewikkelder 
metselaarsteken.
Het schip van de kerk werd herbouwd in 1898 in 
neogotische stijl. De portalen en enkele andere delen 
kwamen iets vroeger klaar. Boven een portaal prijkt 
een 'Doop van Christus in de Jordaan', Vlakbij de deur 
staat een "dovenbiechtstoel", die indertijd wegens de 
privacy opgesteld stond in de sacristij. De 
gebeeldhouwde biechtstoelen en lambrisering zijn 
van Andreas De Swert de moderne kruisweg van 
Geroen De Bruycker (1976). Onderaan het altaar met 
de Kruisafneming, ligt een Sint-Franciscus van Assisi, 
uit ivoor en Congolees hout. In het tabernakel van dit 
altaar wordt het relikwie van de Heilige-Doorn 
bewaard. Het centrale altaar werd op 29 juni 2008 
door Mgr. Paul Van den Berghe gewijd. Het is een 
ontwerp van architect Fréderic Wattecamps, partner 
bij Atelier Vanhout in Turnhout. Het is uitgewerkt in 
carraramarmer en blauwe hardsteen. De eenheid 
tussen altaar en lezenaar is het sterkste kenmerk van 
deze moderne constructie die door de 
materiaalkeuze goed in het interieur is geïntegreerd.
De parochie heeft een handige brochure ter 
beschikking met vooral aandacht aan details uit 
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glasramen en beeldsnijwerk. In de zomer is er in de 
kerk meestal een tentoonstelling van religieuze kunst.

Watermolenhuisje

16  - Afstand langs route: 35.32  km

Afbeelding 26: Watermolenhuisje

Het watermolenhuisje wordt beheerd door 
natuurvereniging De Gagel. Deze vereniging heeft er 
een klein museumpje ingericht over de verschillende 
aspecten van de Nete. De naam van het nieuwe 
museum luidt 'Beekjuffer'. Dankzij de stijging van de 
waterkwaliteit van de afgelopen jaren, duikt dit 
verdwenen insect stilaan weer op langs de Nete. Het 
museum richt zich op groepen en schoolklassen van 
maximum 25 personen.

Wolwashuisje

16  - Afstand langs route: 35.48  km

Afbeelding 27: Wolwashuisje

vzw Kemp renoveerde het 19de eeuwse 

‘Wolwashuisje’ aan de Molse Nete, de plaats waar 
vroeger de schapenwol gewassen en gedroogd werd. 
Deze wolwasserij is het laatste overblijfsel van de 
vroegere wolindustrie in Mol. Je kan, mits 
voorafgaandelijke aanvraag, in het oude 
watermolenhuisje een educatieve natuurhistorische 
tentoonstelling over het Molse Netebekken en het 
wolhuisje bezoeken.

Contactgegevens : Wandelweg z/n - Centrum - 014 31 
78 16

Sint-Pieter en Pauwelkerk

16  - Afstand langs route: 35.59  km

Afbeelding 28: Sint-Pieter en Pauwelkerk (Bron: 
Vlaamse Gemeenschap, 18-09-1999, ©Vlaamse 
Gemeenschap)

De georiënteerde neogotische kruisbasiliek van 
1852-1853 met geïntegreerde laatgotische toren van 
circa 1500 is gelegen ten oosten van de Markt, net 
achter het voormalige gemeentehuis. Het 
oorspronkelijk omringende kerkhof raakte in verval 
en werd vervangen door een groenperk met onder 
meer het monument voor de Boerenkrijg en het 
monument voor de gesneuvelden van de Eerste 
Wereldoorlog.

Appart Hotel Corbie

16  - Afstand langs route: 35.86  km

Appart Hotel Corbie is de perfecte uitvalsbasis voor 
uw fiets- en wandeltochten doorheen de Antwerpse 
Kempen. Moderne hotelkamers zorgen voor een 
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comfortabel verblijf in hartje Mol. Ook voor de 
zakenman bieden wij verschillende formules aan.
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