
duurzaam en lokaal 
door Zoersel fietsen

27 km



duurzaam en lokaal door Zoersel fietsen

Deze fietstocht door Zoersel zet lokale producenten, fair 
trade producten, biodiversiteit en sociaal (ecologische) 
projecten in de kijker.  
We starten deze route aan knooppunt 93 maar - omdat de 
tocht een lus vormt - kunt u eigenlijk starten waar u maar 
wilt. Veel plezier ermee!
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 Bezoekerscentrum Zoerselbos

Achter het bezoekerscentrum van het 
Zoerselbos ligt een traditionele boeren-
bloementuin. Hier staan een heleboel 
soorten bloemen, typisch voor de 
naoorlogse boerenbloementuin. Een 

aantal van deze soorten worden steeds zeld-
zamer. De groene winkel van het bezoekerscentrum biedt 
onder andere zelfgewonnen zaad aan.

Fiets richting knooppunt 93, volg dan 27 en 2 tot aan de Velt ecotuin.

 Velt ecotuin

Op dit deel van de schijnvallei en 
tegen het Zoerselbos is er heel wat 

te zien. Hier werd in 1974 vzw Velt 
opgericht, met als doel gezond te leven op het ritme van 
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de seizoenen en met respect voor de natuur. Dit betekent 
dat hier geen kunstmest of pesticiden gebruikt worden in de 
tuin en dat er aandacht wordt besteed aan het gebruik van 
seizoensgroenten en -fruit in de keuken. U vindt er een grote 
moestuin, kippen, maar vooral een uitgebreide verzameling 
groot en klein fruit. Maar er wordt ook bewust omgegaan 
met energie. Ecologische bezienswaardigheden zijn het 
composttoilet en de vele alternatieve energiebronnen, maar 
u kunt hier ook leren ‘eco-actief ’ te koken. 

Fiets verder. Op de Lage  Weg draait u aan het kruispunt met de Lindedreef 
rechts in, richting wandelknooppunt 06. Neem vervolgens de tweede straat 
links, richting wandelknooppunt 63.

 de Vorse Beemden

Het natuurgebied de Vorse Beemden ligt op de kruising van 
de Vorse Beemden en de Medelaar. De provincie Antwerpen 
kocht het natuurgebied aan en maakte er een natuurlijke 
oeverzone van. Daarbovenop werkt dit overstromingsgebied 
als een opvangmogelijkheid voor overtollig water. Goed 
nieuws dus voor de omwonenden en de natuur. Door de oe-
vers langs het Groot schijn af te graven, is er plaats gemaakt 
voor typische moerasvegetatie. Er zijn een aantal diepere 
zones voorzien waar permanent water in staat. Een festijn 
voor vissen en amfibieën! U vindt hier ook een bijenhotel.
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speelmateriaal. Kinderen krijgen hier de kans om met al hun 
zingtuigen contact te maken met de natuur en spelender-
wijze hun kennis en vaardigheden te verruimen. In deze 
groene oase wordt trouwens enkel ingegrepen door de 
mens wanneer het echt nodig is. Zo wordt bijvoorbeeld de 
gevaarlijke berenklauw verwijderd, maar honderden distels 
en brandnetels blijven staan. Deze zorgen immers voor de 
aanwezigheid van talloze vogels, vlinders, spinnen en andere 
insecten! JNM zamelde geld in voor een prachtige schuilhut 
en droomt intussen van robuuste picknicktafels en extra 
schaduwbomen. De Dwergenbergen, een groene speeloase 
voor en door kinderen!

 Dwergenbos

In het hart van onze gemeente is men begonnen met de 
aanleg van een heerlijk stuk speelnatuur, het Dwergenbos, 
gelegen tussen skatepark ‘Turtle Yard’ en de Dwergenber-
gen. Deze coole speelzone van het  Dwergenbos is niet voor 
watjes! Vandaag kunnen kinderen er hun hart al ophalen op 
de zandbergen, kruiptunnels, boomstammen en wadi. In 
het najaar 2020 start de aanplanting van het eigenlijke bos 
en de komende jaren zullen er stelselmatig speelelementen 
worden toegevoegd.

Vervolg uw weg. U komt nu naast de gemeentelijke basisschool Beuk & noot 
uit in de Achterstraat. Sla linksaf en neem de tweede straat rechts, de Pro-
cessieweg. Op het einde van de Processieweg rijdt u naar rechts (Handelslei) 
en steekt u over aan de Oxfam Wereldwinkel.
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wist u dat... 
▪ er naast honingbijen ook nog 350 andere wilde bijensoorten in 

Vlaanderen zijn?
▪ wilde bijen niet steken?
▪ wilde bijen nodig zijn om meer dan 80% van alle landbouwge-

wassen te bestuiven?
▪ de wilde bijenpopulatie achteruit gaat door het verdwijnen 

van natuur en nectarplanten, maar ook door het gebruik van 
pesticiden?

Fiets naar rechts en volg wandelknooppunt 63. Fiets aan het einde naar 
rechts en volg zo de Wandelweg. Op het einde van de Wandelweg gaat u 
opnieuw naar rechts (Heidehoeven) om daarna de tweede straat links (Rui-
terslaan) te nemen. Rij rechtdoor tot op de Gestelsebaan.  
Opgelet: de straat lijkt dood te lopen op een huis, maar rechts ervan is een 
kleine zandweg die u moet nemen. 
Wat u voor u ziet, is het toekomstige Dwergenbos. Neem het fietspad naar 
links en vervolg uw route. Na enkele honderden meters komt u aan bij 
OKRA. Sla rechts af en neem het fietspad. Zo komt u aan bij de Dwergen-
bergen.

 de Dwergenbergen

De Dwergenbergen is een prachtig stuk speelnatuur, gelegen 
tussen de vestiging van OKRA Sint-Antonius en gemeentelij-
ke basisschool Beuk & Noot. De aanleg van dit avontuurlijke 
terrein was een initiatief van JNM Voorkempen (Jeugdbond 
voor Natuur en Milieu), de plaatselijke natuur- en milieuver-
eniging voor jongeren. In de Dwergenbergen gaan spel- en 
natuurexploratie hand in hand. Geen klassieke speeltuigen 
maar wel een  waterbekken, zandbergen, een bijenbos, een 
vlinderweide, boomstronken en heel wat ander natuurlijk 
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in Zoersel woont. Hebt u zelf nog gezelschapsspellen en 
puzzels die u niet meer gebruikt? Dan kunt u deze schenken 
aan de spelotheek.

Vervolg nu uw weg richting Turnhout en sla linksaf aan de Bethaniënlei. 
Vervolgens neemt u de eerste straat rechts (Emiel Vermeulenstraat) en nog-
maals eerste straat rechts (Kastanjeweg). Hier rijdt u rechtdoor en neemt u 
(wandel)knooppunt 12.

 ’t Zwarthof

‘t Zwarthof is de rundvee- 
en schapenboerderij, 
met hoeveslagerij, van 
de familie Aerts-Schelle-
kens. Van zijn weide tot 
het vlees, heeft boer en 
beenhouwer Werner 
het productieproces 

in handen. Zijn missie? Kwaliteitsvol vlees 
aanbieden aan een eerlijke prijs met oog voor dierenwelzijn, 
natuur en milieu. Een schoolvoorbeeld van de korte keten. 
De korte keten staat voor minder tussenpersonen tussen 
producent en consument, een eerlijker inkomen voor de 
producent en minder belasting voor het milieu.

Fiets van (wandel)knooppunt 61 naar (wandel)knooppunt 55. Als u in de 
Monnikendreef de verharde weg bereikt, bevindt zich aan de rechterkant het 
Doezelbos.
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 Oxfam Wereldwinkel

Oxfam Wereldwinkels vzw is 
een belangrijke organisatie 
voor fair trade in België. In 
Vlaanderen zijn er meer dan 

230 winkels die kunnen rekenen op de inzet 
van vele vrijwilligers. Door te strijden voor een rechtvaardige 
wereldhandel, komt deze organisatie op voor ieders recht 
op een menswaardig leven. Oxfam Wereldwinkels betaalt 
de producenten een eerlijke prijs voor hun producten, zodat 
ze hun (landbouw)activiteiten op een duurzame manier 
kunnen verderzetten. 
Iedereen kent Oxfam Wereldwinkels voor voedingsproduc-
ten, maar ze verkopen ook gebruiksvoorwerpen en sieraden 
die op een traditionele manier en met duurzaam materiaal 
gemaakt worden. Het assortiment bevat meer dan 180 pro-
ducten van partners uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika, Europa 
en het Midden-Oosten. U kunt er ook solidariteitsproduc-
ten kopen, zoals wenskaarten, kalenders en kaarsen, van 
organisaties die werken rond milieu, mensenrechten en 
verdraagzaamheid.

 spelotheek Dobbeltje

Spelotheek Dobbeltje is een sociaal inclusieproject en is ge-
vestigd in het gebouw van de Oxfam Wereldwinkels. Het is 
een samenwerking tussen gemeente & ocmw Zoersel, Mon-

nikenheide-Spectrum (vzw 
Emmaüs) en kringwinkel 
‘De Cirkel’. In spelotheek 
Dobbeltje kunt u gezel-
schapsspellen en puzzels 
uitlenen, zelfs als u niet 
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Handelslei 47 

M 0485 95 34 04 

woensdag van 13.30 tot 17 uur 

zaterdag van 9.30 tot 17 uur

T 03 385 38 47 

spelotheek@zoersel.be 

woensdag van 13 tot 17 uur 

elke tweede en vierde zaterdag van 

de maand van 10 tot 12 uur

Geleg 155 

T 03 464 03 88 

info@zwarthof.be 

www.zwarthof.be 

dinsdagavond van 18 tot 20u  

zaterdag van 10 tot 16u  

aanbellen aan de rechtse voordeur 

van het gebouw.



 ambachtelijke kaasmakerij  
Den Haveraert

Dit familiebedrijf maakt al meer dan 
25 jaar verschillende kazen, met melk 
afkomstig van koeien uit Zoerselse 

weiden. Er wordt vooral jonge kaas gemaakt, maar ook 
kruidenkazen met brandnetel of Italiaanse kruiden zitten in 
het assortiment.
Ga gerust eens een kijkje nemen. De ingang bevindt zich 
achteraan het gebouw.

Keer terug naar de route richting de knooppunten 91 en 92.

kiezen voor fair trade of lokale, duurzame 
voeding? 
Voor producten die men hier niet kan produceren zoals koffie of ba-
nanen ligt het antwoord voor de hand: u consumeert ze niet meer 
of u blijft ze kopen maar dan liefst via fair trade. Voor producten 
zoals honing die zowel hier als in het zuiden geproduceerd worden 
is het antwoord genuanceerder. Koop deze in eerste instantie bij 
je lokale, duurzame producent, maar weet dat de Europese markt 
slechts voor een bepaald percentage zelfvoorzienend is. In dit 
laatste geval kunt u ook best fair trade kopen.

10 Doezelbos en  
Monnikenheide vzw

Het Doezelbos is ingericht in een natuurrijke en uitnodi-
gende omgeving. Dit project is gegroeid vanuit de behoefte 
aan rustige en laagdrempelige activiteiten dichtbij huis en is 
ontwikkeld door bewoners, vrijwilligers en begeleiders van 
Monnikenheide-Spectrum (vzw Emmaüs). Monnikenhei-
de-Spectrum (vzw Emmaüs) biedt sinds 1973 een warme en 
professionele dienstverlening aan mensen met een verstan-
delijke beperking en hun gezin, met een ruim aanbod van 
ondersteuningsvormen. Het Doezelbos biedt natuureduca-
tie en -beleving op maat van kinderen en mensen met een 
beperking. Ook dagcentra en kleuterscholen (tot niveau 5-ja-
rigen) kunnen de natuur komen beleven in het Doezelbos. 
Langs vaste themaplekken (paddenstoel, vogel, insect…) 
kunt u aan de slag met één van de boskoffers. Deze bevat-
ten ervaringsgericht educatief materiaal én een duidelijke 
handleiding met plattegrond voor de begeleider, aansluitend 
bij het gekozen thema. 

Fiets verder naar de knooppunten 54 en 91. Wanneer u, vanaf knooppunt 54, 
een eerste T-kruispunt bereikt, gaat de knooppuntenroute naar links. Deze 
hoeft u niet te volgen, maar sla rechtsaf in De Maey, richting wandelknoop-
punt 59. Vervolgens gaat u aan het volgende T-kruispunt naar links, richting 
wandelknooppunt 58).

dorst?
Vlak voor (wandel)knooppunt 54, aan de hoek met de Oostmalle-
baan en Graffendonk, vindt u een drinkwaterfontein.
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Herentalsebaan 127 

bartdebreuker@live.be



 ijsmakerij Den Achtersten Dries

In hartje Zoersel, in het 
gehucht Einhoven, ligt de 
boerderij van de familie 
Verheyen. Nu reeds de 
vierde generatie die het 
melkveebedrijf Den 

Achtersten Dries uitbaten! 
Sinds 2006 verwerkt de familie een deel van de 

melk tot hoeve-ijs. Tijdens de zomerperiode (april - septem-
ber) kunt u hier terecht voor lekker vers schepijs op het terras 
of in het zaaltje. 

Fiets van (wandel)knooppunt 92 naar (wandel)knooppunt 93. U bent terug 
aan de startplaats.
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Einhoven 23 

T 03 312 30 03 

info@denachterstendries.be 

www.einhoven.be

laatste weekend maart, april,  

september, oktober: 13 tot 20 uur 

mei, juni, juli, augustus: 13 tot 21 uur

verantwoordelijke uitgever 
Liesbeth Verstreken 
gemeente & ocmw Zoersel 
Handelslei 167, 2980 Zoersel 
T 03 2980 0 00 
gemeente@zoersel.be 
www.zoersel.be


