gratis
nuttige info

Wandelnetwerk Kempense Hoven

Visbeekpad

- toerisme Zoersel:
Oostmallebaan 15, Zoersel,
T 03 2980 0 00, www.toerismezoersel.be of toerisme@zoersel.be
- toerisme Malle en toerismekantoor Land van Playsantiën:
Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle, info@landvanplaysantien.be
T 03 310 05 13, www.landvanplaysantien.be

themawandelingen Zoersel

genieten en verpozen
Deze aanbevolen horecazaken liggen in de buurt van het startpunt.
- eet- en praatkafee De Lindeloo
Dorp 103, T 03 336 70 10, lindeloo@telenet.be
- taverne/restaurant Den Bourgondiër
Kerkstraat 2, T 03 311 67 21, denbourgondier@telenet.be
- taverne De Lamme Goedzak
Dorp 29, T 03 312 31 37, mail@lamme-goedzak.be
Aanbevolen horecazaak in de buurt van de wandeling:
- restaurant Den Boer van Zoersel
Rodendijk 32, T 03 309 28 00, dbvz@skynet.be
Deze wandelfolder kwam tot stand dankzij de financiële steun van deze horecazaken.

Routedokter: oplossing binnen 72 uur
Opmerking i.v.m. de bewegwijzering van het netwerk of
de staat van het wegdek? Vul het meldingsformulier in
op www.routedokter.be.
Tenzij het gaat om structurele problemen wordt het
probleem waar mogelijk binnen 72 uur opgelost.
Erg handig: u vindt op de website ook het laatste
nieuws over omleidingen.

Surf naar www.antwerpsekempen.be voor up-to-date info, tips en gratis e-zine.

w w w. t p a . b e

redactie: toerisme Zoersel vzw
ontwerp: toerisme Provincie Antwerpen en gemeente Zoersel
druk: drukkerij Lithos, Pulderbos
foto’s: fotoclub Nenufar, Patrick Debaere
D/2011/0408/10
V.U.: college van burgemeester en schepenen, Handelslei 167, 2980 Zoersel
De informatie werd met zorg verzameld. Wijzigingen zijn altijd mogelijk, maar vallen niet
onder de verantwoordelijkheid van de uitgever.

8,7 km

wandelnetwerk Kempense Hoven

praktische info

wetenswaard

startplaats

De wandeling verbindt het dorpscentrum van Zoersel met het landelijke
gehucht Einhoven en met het mooie Oostmalse Salfen. We kruisen
daarbij tweemaal de Visbeek aan een kapelletje en lopen dan langs de
uitgestrekte bossen en velden van Blommerschot. Midden in dit groene
paradijs ligt het oude NAVO-vliegveld, dat heel wat te bieden heeft aan
flora en fauna. In de lente hoort en ziet u hier de wulp, een mooie vrij
zeldzame vogel.

het Lindepaviljoen (Oostmallebaan 15, Zoersel)

hoe bereikt u de parking en de startplaats?








Het Lindepaviljoen ligt langs de N14 (Zoersel-Oostmalle) vlak bij het
dorpscentrum van Zoersel. Deze weg heeft een aansluiting op afrit 20
van de E34 (Antwerpen-Turnhout). Vlakbij is een halte van De Lijn, halte
Dorp, waar sneldienst 417 Turnhout-Antwerpen voorbij komt (info www.
delijn.be).





hoe wandelt u de route?












Bezoek gratis het Lindepaviljoen (info: www.zoersel.be). Open tijdens de
kantooruren en tussen Pasen en eind september is er ook elke zon- en
feestdag een gids aanwezig tussen 13 en 17 uur.
Maak er kennis met de gebeeldhouwde, achthonderd jaar oude
Lindeboom van Zoersel. Deze Lindeboom vertelt de geschiedenis van
Zoersel en werd bewerkt door Pol Van Esbroeck en Mariëtte Coppens.
De wandeling loopt achter het Lindepaviljoen. Zo kunt u de
knooppunten 50 en 49 bereiken. U kunt vanaf het Lindepaviljoen langs
de N14 ook 100 meter lopen naar het dorpsplein (richting Zandhoven).
Op het dorpsplein vindt u naast taverne De Lindeloo knooppunt 49.
Vanaf dat punt volgt u de rood-witte bordjes van het wandelnetwerk
zoals aangegeven in deze folder.




niveau
Het traject is geschikt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Stevige
en gesloten schoenen zijn aanbevolen. Er zijn alleen horecazaken in
de buurt van het startpunt en er is een overdekte picknickplaats bij
knooppunt 61.

lengte
8,7 km

traject
49-59-60-61-85-80-50-49

fragment uit de topografische kaart regio Zoersel met toelating van het NGI A2743

onderweg
■ knooppunten 59 tot 60:
hoeve Den Tinselaer op De Maey. De legende vertelt dat de zolderdeur
van de hoeve ooit uit angst dicht werd genageld omdat het spookte
op de zolder.
■ knooppunt 61:
kerststal en schuilhut waar al meer dan 20 jaar tussen Kerstmis en
Nieuwjaar een kerstspel in openlucht gespeeld wordt.
(info: www.toerismezoersel.be).
■ knooppunt 61 tot 85:
- veldkapelletje aan de Visbeek, gebouwd door de architect die ook
ten tijde van de koude oorlog het vliegveld aanlegde. Hij bouwde
het kapelletje om zijn geweten te sussen.
- NAVO-vliegveld: vliegactiviteiten door een vliegclub
■ knooppunt 85:
Sint-Antoniuskapel (pestkapel) van Salfen. Hier wordt ieder jaar in
januari Salfenkermis gehouden met verkoop van varkenskoppen
tijdens de boerenkermis.
Via een luikje in de westergevel kunt u een kijkje nemen in de kapel.
Metselwerktekens in de gevel geven het bouwjaar aan.

