WANDELEN MET WIELEN LICHTAART

PRAKTISCHE INFO

Omgeving
Het verharde wandelpad loopt door het bosrijke
gebied en over het glooiende landschap van de
Witte Bergen en de Hoge Berg van Lichtaart.

Startplaatsen en gratis parkeren
WZC De Witte Bergen, Diestweg 1, Lichtaart
of
Floreal Kempen, Herentalsesteenweg 64, Lichtaart

Je wandelt langs de Grote Heide. Deze heidevlakte
ontwikkelt zich als voedselbron voor veel bijen. Je
komt ook langs een monument ter nagedachtenis
van een vliegtuigcrash tijdens WOII.

Aan beide startplaatsen zijn parking, toiletten
en een cafetaria aanwezig.

De Kempense Heuvelrug tussen
Lichtaart en Herentals
Grote delen tussen Lichtaart en Herentals maken
deel uit van Europees beschermde natuur.
Snepkensvijver, het Zwart Water, het Groot Moerven, het Lavendelven, de Heiberg zijn bijzondere
natuurparels en vormen een prachtig landschap.
De bodemomstandigheden zorgen er voor een
typische vegetatie: in de nattere zones en rondom
de vennen vind je o.a. veenmos, dophei, kleine
zonnedauw, veenbes en veenpluis. Ook de geurige
gagel komt hier voor. Op de drogere stukken is de
struikhei goed vertegenwoordigd. Ontdek hier de
zeldzame plantensoorten en kom helemaal tot rust.
Bronnen:
www.onroerenderfgoed.be
www.natuurpunt.be

Hoe wandel je de route?
De route maakt gebruik van de bewegwijzering van
het wandelknooppuntennetwerk
‘Kempense Heuvelrug’. Je volgt de rood-witte bordjes
met de nummers, zoals aangegeven op de kaart in
deze flyer. Je volgt het verhard wandelpad, dat over
het bestaand glooiend bosreliëf gaat.
Knooppunten
4,7 km: start parking WZC De Witte Bergen:
volg richting wandelknooppunt 25 - 27 		
28 - 80 25 en daarna richting 24 tot aan
de parking van het woonzorgcentrum (WZC)
2,7 km: start parking Floreal Kempen:
28 - 80 - 25 - 27 - 28
Toerisme Kasterlee
Markt 42 - 2460 Kasterlee
tel. 014 84 85 19 - toerisme@kasterlee.be
www.visitkasterlee.be
Visit Kasterlee

Visit Kasterlee

Visit Kasterlee

@infoKasterlee

Visit Kasterlee
Surf naar www.kempen.be voor toeristische info en
wandelnieuws.
Routedokter
Ontdek je een probleem tijdens je wandeling? Is er
een bordje verdwenen of beschadigd? Vul het
meldingsformulier in op www.routedokter.be. Op
die website vind je bovendien up-to-date informatie
over werken of omleidingen.

v.u. Ward Kennes, Markt 1, 2460 Kasterlee
Foto’s: Bart Van der Moeren
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Wandelen met Wielen
Lichtaart

24

Let op! Het laatste stuk
richting knooppunt 24 is
N134
onverhard en
hoort niet
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TIP!
Thuis je wandeling uittekenen?
Kies op www.wandelknooppunt.be een
startpunt en klik vervolgens op de
knooppunten waarlangs je wil stappen.
De routeplanner tekent voor jou het
traject uit en berekent de afstand. De
volle lijnen zijn verharde wegen.
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Of koop de wandelkaart
‘Kempense Heuvelrug’ in het toeristisch
infokantoor.
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Op zoek naar een wandeling met
een extraatje? Lees hieronder de mogelijkheden.
Belevenispad
Deze wielenwandeling is niet enkel een uitdagend
wandelpad - je volgt echt het heuvelachtige
terrein - maar ook een belevenispad. Onderweg kom
je enkele belevingselementen tegen zoals een
xylofoon, een spiegelconstructie, een boomwortel
en een voelbak. Deze elementen prikkelen je oren,
ogen, neus en tastzin.
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Natuurleerpad
Ontleen een educatieve koffer en ga met de
bolderkar op pad. Vraag zeker ook naar de
werkboekjes voor kinderen van kleuter tot en met
het zesde leerjaar. De koffers zijn ook geschikt voor
mensen met een mentale beperking en kinderen.
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Camping
Floreal
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Je reserveert de koffer minstens één maand op
voorhand bij één van de onderstaande
uitleendiensten.
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Wandelknooppunt
Wandelroute
Wandelroute (over verhard rolstoelpad)
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Startplaats aan WZC De Witte bergen,
Diestweg 1, Lichtaart

P2

Startplaats aan Floreal Kempen,
Herentalsesteenweg 64, Lichtaart

Informatie en reserveren
• Gemeentelijke welzijnsdienst, tel. 014 55 83 22
welzijn@kasterlee.be
• WZC de Witte Bergen, tel. 014 85 04 90,
info@dewittebergen.be
• Floreal Kempen, tel. 014 55 61 20,
kempen@florealclub.be

