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Voorwoord
Landschapsbelevenissen neemt je mee op de fiets doorheen de geschiedenis van 
het Kempense landschap. Via stopplaatsen met tekst en uitleg maak je kennis met 
bezienswaardigheden die een verhaal vertellen over vroeger en nu. 

Je doorkruist de Kempense Heuvelrug en de vallei van de Kleine Nete en leert bij over 
de natuur en het landschap. Je gaat terug naar de tijd van Graaf de Ferraris (omstreeks 
1777) en Vandermaelen (omstreeks 1854) en ontdekt waarom je nu nog bepaalde 
bossen, weiden, heide, hoeves, molens en kastelen ziet. Je maakt kennis met ver-
schillende landbouwteelten en hun relatie met de natuur en het landschap. Dankzij 
de verschillende hoevewinkels langsheen de landschapsbelevenissenroute kan je 
genieten van het lekkers dat deze streek te bieden heeft. 

Een stopplaats is een plek waar je kan halt houden om over de geschie-
denis en de wetenswaardigheden te lezen en het landschap in je op te 
nemen. Op bepaalde plaatsen kan je hoeveproducten kopen of vrij rond-
wandelen, dit wordt per plaats duidelijk vermeld.

Ben je benieuwd? Stap dan op je fiets met dit boekje in de hand en beleef het landschap!
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fietslus 1 - 14,2 km
Fietsknooppunt 94

1. Start: Provinciaal Groendomein Prinsenpark Retie 

Je start de fietstocht aan het Prinsenpark, dat zijn naam dankt aan een koninklijk 
verleden. Ten tijde van Graaf de Ferraris (omstreeks 1777) is de structuur van het 
domein en zijn directe omgeving zoals het nu is echter nog niet te herkennen. Het 
gebied bestaat uit een uitgestrekte heidevlakte met enkele vennen, aangeduid als 
‘Geelsche Heyde’.

Een eeuw later, in de tijd van Vandermaelen (omstreeks 1854) is de ligging van het 
Prinsenpark al beter te situeren. De Kastelsedijk is namelijk al aangeduid op de kaart. 
Het gebied bestaat nog steeds uit heide en vennen. Zo staat ter hoogte van het hui-
dige park de grote vijver of Gertrijvijver aangeduid als ‘Gertrykoen’. De uitgang ‘koen’ 
zou verwijzen naar het Oudnederlandse woord voor schaapskooi. Schaapskooien 
kwamen vaak voor op de Kempense Heide om de dieren bijeen te houden. Van bos 
was er nog geen sprake.

In 1856 verkocht de gemeente Retie het huidige Prinsenpark aan de koninklijke fa-
milie. In die tijd begon men met de ontginning van de toenmalige heidegronden. Dit 
zorgde ervoor dat het koninklijke domein veranderde in bossen, weiden, akkerland 
en boerderijen.

Een eeuw later werd het koninklijke domein verkocht aan de steenkoolmijnen van Be-
ringen. Een groot deel van de huidige dennenbossen bestaat uit Corsicaanse en grove 

den en dateert van deze periode. Dennenhout was namelijk heel 
geschikt als stuthout voor de mijngangen. Het domein wisselde 
vervolgens nog van eigenaar. In 1972 kocht de provincie Ant-
werpen het domein en wist het zo te vrijwaren van verkaveling.

Het Provinciaal Groendomein Prinsenpark is momenteel ongeveer 215 ha groot. Het 
grootste gedeelte, zo’n 160 ha, bestaat uit bos, zowel naaldhout, loofhout als gemengd. 
Verder zijn er in het domein vijf prachtige vijvers, hooilanden, waterlopen en wat droge 
en vochtige heide. Het domein is toegankelijk voor wandelaars, joggers en fietsers. 

Meer informatie vind je op: www.prinsenpark.be

Fietsknooppunt 94 ˘  95

Je fietst verder tot vlak voor de kasseiweg. Daar zie je aan de linkerzijde de Kat-
testeertvijver.

2. Kattesteertvijver

De Kattesteertvijver, gelegen in het Provinciaal Groendomein Prinsenpark, is een 
voormalig ven. Het staat zo aangeduid op de Vandermaelenkaart van rond 1854. Het 
werd samen met de andere toen al bestaande vennen tijdens de koninklijke periode 
verbonden met het Kempens kanaal om er een viskweekvijver van te maken. De Kat-
testeertvijver heeft daarna de functie van viskweekvijver nog tot minstens in de jaren 
1980 vervuld. 

De Kattesteertvijver heeft een oppervlakte van 4 ha, waarvan de helft bestaat uit riet-
land en wilgen. In het rietland en de wilgen broeden enkele bijzondere vogels zoals 
waterral, rietgors en het prachtige blauwborstje. De laatste jaren waren er jaarlijks 
geslaagde broedgevallen van de zeer zeldzame roerdomp (een reigersoort).

Van aan de vogelkijkwand kan je diverse 
soorten watervogels observeren (eenden, 
futen, zwanen, reigers, karekieten, enz) en 
met een beetje geluk zie je misschien ook 
wel een schitterende ijsvogel voorbijflitsen. 
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Voorbij de Kattesteertvijver wijk je even van het fietsknooppuntennetwerk af om 
een kijkje te nemen bij de Hooibeekhoeve. Je fietst naar rechts en komt op een 
historische kasseiweg terecht. De eerste hoeve links is de Hooibeekhoeve.

3. Hooibeekhoeve

De Hooibeekhoeve is één van de 25 boerderijen op het Kempisch Domein die in de 
jaren vijftig gebouwd zijn door de Nationale Maatschappij van de Kleine Landeigen-
dom en bestemd waren voor gezinsuitbating. Het waren gemengde, vooruitstre-
vende bedrijven waarbij men afstapte van de traditionele Kempische ‘potstal’ en koos 
voor een ‘open loopstal’ op stro en aparte melkstal. 

In de jaren zeventig kocht de provincie Antwerpen de Hooibeekhoeve als vervanging 
voor de proefhoeve die te klein werd en die het landbouwonderwijs een vijftigtal jaar 
kon gebruiken. 

Vandaag de dag is de Hooibeekhoeve het praktijk- en voorlichtingscentrum 
voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling  in de provincie 
Antwerpen. Ze verricht praktijkonderzoek, werkt mee aan demonstratieprojecten en 
geeft voorlichting over de melkveehouderij en de teelt van voedergewassen. Vanuit 
het Plattelandscentrum Kempen, een onderdeel van de Hooibeekhoeve, wordt aan 
landbouweducatie naar het grote publiek gedaan. Verder werkt de Hooibeekhoeve 
mee aan de uitvoering van het plattelandsbeleid van de provincie Antwerpen. 

Op het bedrijf ontdek je ter plekke verschillende natuur- en milieumaatregelen. Zo in-
tegreert men op de Hooibeekhoeve de agrarische gebouwen zo goed mogelijk in het 
omliggende landschap door erfbeplanting. De gemengde dreef met o.a. platanen, 
eiken en acacia’s die je welkom heet; de vlechtheg van meidoorn die de sleufsilo’s ‘ver-

groent’ en bovendien een schuil-, nest- en smulparadijs voor 
vogels is; het centrale erf met bessen, frambozen en bramen 
in het fruittuintje, boerenplanten die interessant zijn voor de 
bijen (hortensia, vrouwenmantel, hosta, zonnehoed, sedum 
en lupinen), fruitbomen in een hooilandje; gemengde heg-

gen die gebouwen in een groen kleedje steken en schuil- en broedplaats bieden voor 
fauna: het zijn allemaal voorbeelden van landschapsintegratie.

In de omgeving van de Hooibeekhoeve doet men aan agrarisch natuurbeheer: het 
beheren van houtkanten en inzaaien van een strook graan die tijdens de winter als 
voedselbron voor overwinterende vogels dient. 

Interesse in het bedrijf en haar innovatieve technieken? Bezoek dan de Hooibeek-
hoeve en ontdek het hele verhaal! Maak een afspraak voor een geleid bezoek, even-
tueel gecombineerd met een recreatieve activiteit zoals een gps-tocht, een fietstocht, 
een wandeling, een plattelandsspel,…en kom kennismaken met ons hypermoderne 
melkveebedrijf mét melkrobot! 

Hooibeekhoeve, Hooibeeksedijk 1, 2440 Geel. Alle dagen open, enkel op afspraak. 
Meer informatie vind je op: www.hooibeekhoeve.be

Je keert terug naar de Kattesteertvijver richting knooppunt 95. 

Fietsknooppunt 95 ˘  96

Je fietst nu langs het kanaal en aan je linkerzijde vind je de Breykenshoeve.

4. Breykenshoeve

Verschueren-Dierckx Marc en Riet, Sas VI 14, 2400 Mol.

Marc en Riet Verschueren leiden, samen met zoon Kristof, de Breykenshoeve, een 
melkveebedrijf met gedeeltelijke thuisverwerking. In 1999 zijn ze gestart met het 
produceren van hoeve-ijs. De Breykenshoeve is gelegen op een rustig, landelijk plekje 
langs het kanaal Herentals-Bocholt. Streekproducten zitten de laatste jaren opnieuw 
in de lift. Waar de voorbije decennia de nadruk ligt op intensivering en mondialise-
ring, vraagt de bewuste consument nu terug meer naar producten uit eigen streek. 
Een beetje zoals vroeger, maar de productie gebeurt wel op een moderne manier.
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Het bedrijf telt 90 melkkoeien die volautomatisch gemolken worden met een melkrobot. De 
koeien kunnen vrij rondlopen en op eigen initiatief naar de melkrobot gaan.Op het erf zie je 
een imposante dreef van beuken, een solitaire lindeboom en hagen van beuk en buxus. Wie 
geïnteresseerd is, kan het volledige productieproces volgen: van het melken van de koeien 
tot het ijsje in je hand. 

Ten westen van de Breykenshoeve werd door de aanpalende landbouwer een bescher-
mingsstrook langs de afwateringsgrachten aangelegd. Deze grasstroken voorkomen di-
recte inspoeling van meststoffen of bestrijdingsmiddelen in de waterloop, en hier kunnen 
weidebloemen en –kruiden zich spontaan ontwikkelen. Het is een natuurlijk biotoop voor 
vlinders, bijen, libellen, vogels, ed.

Meer informatie vind je op: www.breykenshoeve.be

Fietsknooppunt 96 ˘  93

5. Zandwinning

Bijna onmiddellijk zie je aan je rechterzijde een vijver. Dit is een voormalige zandwinnings-
put. Ook aan de overkant van het kanaal liggen zandwinningsputten. Het Molse zand is al 
jarenlang een bron van banen en inkomsten. Zo exploiteert zandwinningsbedrijf Sibelco 
het Molse kwartszand al sinds de 19e eeuw en ook AGC (de vroegere glasfabriek Glaverbel) 
biedt een grote werkgelegenheid. Het witzand wordt uitgevoerd over de hele wereld. Door 
zijn hoge zuiverheid wordt het niet langer alleen voor de glasproductie gebruikt, maar ook 
als basisgrondstof voor glasvezel, keramiek, glazuur, email en silicaatchemie.

Je fietst tot je aan je rechterzijde de Boeretang ziet, een historische hoeve.

6. Historische hoeve Boeretang 

Deze plaats herbergt een rijke geschiedenis. In de 14e eeuw gaf de Hertogin van Brabant 
de toestemming om op de Kleine Nete een slagmolen voor het slaan van olie te bouwen. 
Deze olie werd gebruikt in o.a. olielampen. In deze periode is er nog geen sprake van een 
boerderij. Die kwam er in de 16e eeuw. De hoeve bestond toen uit een driebeukig hallen-
huis van ongeveer 13 bij 18 meter. In de tweede helft van de 17e eeuw werd de indeling 
van het woonhuis gewijzigd, vermoedelijk omdat het stalgedeelte uit het woonhuis werd 

gehaald. Het huis diende voortaan voor bewoning door mensen. Voor de andere functies 
van een boerderij (onderdak voor dieren, voorraad, werktuigen, enz) plaatste men nieuwe 
gebouwen zoals de huidige stal, schuur en de schaapskooi. In 1681 werd de hoeve voor het 
eerst de Boeretang genoemd. 

Hendrik Conscience logeerde in 1831, als soldaat van het Belgische leger, twee maanden op 
de Boeretang. De verhalen van Karel Minnen, in de volksmond ‘de grote Minnen’, inspireer-
den hem tot het schrijven van ‘Rikke-tikke-tak’.

In 1976 werd het landschap rond de Boeretang beschermd en sinds 1989 zijn de gebouwen 
geklasseerd als beschermd monument. In 1992 begon men met de restauratie van stal en 
schuur. Deze werden omgebouwd tot feest- en vergaderzaal. De vest rond de gebouwen 
werd terug opengelegd en met de Kleine Nete verbonden. Het woonhuis en karhuis dienen 
ondertussen als privéwoning voor de eigenaar.

Fietsknooppunt 93 ˘  94

Al fietsend door een prachtige berkendreef, zie je, na ongeveer een halve km, aan de 
rechterzijde tussen twee landbouwpercelen een houtkant. Nabij knoopunt 93, op de 
Geelsebaan 156, kan je een heerlijk ambachtelijk ijsje eten bij ’t IJsschuurke. Meer info 
over openingsuren telefonisch op 014 37 10 01.

7. Beheerovereenkomst houtkant 

Deze houtkant bestaat uit o.a. zomereik, berk, zwarte els en spork. Voor deze houtkant is 
een beheerovereenkomst afgesloten bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), d.w.z. dat de 
landbouwer die gebruiker is van dit perceel op vrijwillige basis een contract heeft afgesloten 
met VLM voor het beheer en het onderhoud van deze houtkanten. In ruil hiervoor ontvangt 
hij jaarlijks een beheervergoeding. Meer informatie vind je op: www.vlm.be

Houtkanten maken het landschap niet enkel aangenaam 
om naar te kijken en in te vertoeven. Ze dienen bovendien 
als voedselbron, bieden schuilgelegenheid en zijn verbin-
dingswegen voor heel wat dieren.

Je keert terug naar knooppunt 93. 
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lus 2- 24,1 km
Fietsknooppunt 93 ˘  92

Je fietst tot je aan je linkerzijde de Watermolen van Retie ziet. 

8. De watermolen van Retie en de Witte Netevallei

Vroeger stonden er langs de Kleine Nete tussen Retie en Grobbendonk niet minder 
dan tien watermolens. Vandaag blijven er nog drie van over: deze van Retie, Kasterlee 
en Grobbendonk. Deze graanwatermolen op de Witte Nete stond er al in de 12e eeuw, 
maar werd vermoedelijk al vroeger opgericht door de Paters Benedictijnen van de ab-
dij van Corbie of door de dorpsheer van Retie. Molens waren een belangrijke schakel 
in de economie van een landbouwdorp als Retie. 

Het huidige bakstenen gebouw dateert uit 1756 en vervangt een houten construc-
tie. De molen bleef tot aan de Franse Revolutie eigendom van prinsen en graven. De 
hele 19e eeuw bleven de watermolen en omliggende goederen eigendom van heren 
met een huurder-molenaar op de watermolen. In 1912 werd molenaar Jan Quets uit 
Retie eigenaar. In 1975 werd de molen beschermd als monument en samen met zijn 
omgeving als dorpsgezicht. De huidige molenaar Staf Stessens, neef van de laatste 
beroepsmolenaar Albert Quets, laat de watermolen nog regelmatig draaien voor het 
malen van broodmeel. Dit gebeurt tijdens folkloristische en toeristische activiteiten.

Meer historische, geografische en ecologische wetenswaardigheden over het Kem-
pense landschap met focus op Retie, kom je te weten in het boek ‘Retie-Veranderend 
landschap’. Dit boek is een uitgave van de Retiese Heemkundige Kring ‘Zeven Neten’ 
en werd geschreven door Danny Van der Veken. Het boek is verkrijgbaar op het secre-
tariaat van de heemkring in de Oude Pastorie, Passtraat 14, Retie, elke vrijdag tussen 
10 en 12 uur.

De bovenlopen van de Kleine Nete vormen één van de meest dense bekkennetwerken 
van Vlaanderen. Door de goede waterkwaliteit komen er zo’n dertig verschillende vis-
soorten voor, waaronder enkele zeldzame. Om de vissen terug vrij te laten migreren, 
bouwt men op verschillende plaatsen zogenaamde vistrappen.

In 2007 werd hier door de Vlaamse Milieumaatschappij een vistrap aangelegd. Dit 
was nodig want de hoge stuw aan de watermolen vormde een barrière voor de 
vissen. Een vistrap is een reeks van kleine stuwtjes die een grote stuw vervangt of 
flankeert. Zo bootst een vistrap de stroomversnelling in een natuurlijke beek na en 
kunnen vissen deze hindernis moeiteloos nemen. Om het hoogteverschil van de 
molenstuw te kunnen overbruggen, werd een lange nevenloop met 9 drempels 
voorzien. Elke drempel overwint telkens een klein maar constant hoogteverschil 
van 10 cm. De V-vormige overloop aan elke drempel zorgt voor een verschil in stro-
mingspatroon en stroomsnelheid. Zo is er voor elke vis wat wils. De waterstroming 
doorheen de drempels is zo kalm dat de vissen tegen stroom kunnen opzwemmen en 
in de holten tussen de stenen rust en beschutting vinden. Waar het nodig is voor de 
stabiliteit, is de oever van de nevengeul beschermd met kokosrollen en wilgentenen. 
Het hout is onbehandeld of komt van duurzaam beheerde bossen. 

Daarmee is een belangrijke barrière in de Kleine Nete opgeheven. De aanwezigheid 
van de vistrap in combinatie met een goede waterkwaliteit zorgt ervoor dat er hier 
heel wat vissoorten voorkomen waaronder de blankvoorn, baars en riviergrondel 
maar ook heel zeldzame soorten zoals de kleine modderkruiper en rivierdonderpad. 

Het natuurgebied de Witte Netevallei ligt aan beide oevers van de Nete, stroomop-
waarts van de Watermolen.

In 2008 startte Natuurpunt een aankoopproject in het deelgebied den Haring. Het 
ging om enkele verlaten hooilandpercelen. De bedoeling is om er opnieuw beemden 
van te maken. In de voorbije jaren slaagde de plaatselijke afdeling erin het natuurre-
servaat aanzienlijk uit te breiden met bijna 20 ha langs weerszijden van de Witte Nete, 
zowel in de Weense Putten als in de Wateringen en de Koeibemdekens. Het omvat 
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nu zowel beemden als broekbossen, evenals enkele oude netemeanders, en is meer 
dan 21 ha groot. Het zal beheerd worden als laagveengebied met alles erop en eraan 
(moeras, broekbos en hooiland) en vormt de kiem van een groter natuurreservaat 
onder de naam ‘Witte Netevallei’. 

Haring komt als toponiem of plaatsnaam vrij vaak voor. De plaatsnaam kan volgens 
naamkundigen ontstaan zijn door overeenkomst in vorm met de vis. Anderzijds werd 
en wordt haring al scheldnaam voor een magere persoon gebruikt. Als toponiem kan 
het woord bij overdracht magere, natte, onvruchtbare grond aanduiden.

Fietsknooppunt 92 ˘  91

9. Landbouwbedrijven in het landschap

Ook de huidige landbouw is de afgelopen 50 jaar geëvolueerd. Aanvankelijk richtte 
het Europese landbouwbeleid zich vooral op de actieve land- en tuinbouwers. Dit is 
de afgelopen decennia sterk geëvolueerd naar een plattelandsbeleid. Landbouwbe-
drijven richten zich de laatste jaren ook meer en meer op verbreding zoals het pro-
duceren van hoeveproducten, het organiseren van hoevetoerisme of het fungeren als 
een zorgboerderij. Het is de laatste jaren bijzonder moeilijk om een goed inkomen te 
genereren als land- en tuinbouwer. Zo’n verbrede activiteit kan dan ook gezien wor-
den als een welkome extra inkomst, maar een bedrijf kan die stap maar zetten als er 
voldoende arbeidskrachten op het bedrijf zijn want de gewone reguliere activiteiten 
blijven doorlopen.

Als je kijkt in het landschap dan kan je aan de stal vaak zien over welk type land-
bouwbedrijf het gaat.

Een melkveebedrijf kan je herkennen aan de hoge stallen met vaak aan de zijkanten 
zeilen die automatisch sluiten of openen al naargelang de buitentemperatuur. Je kan 
ze ook herkennen aan de voedersilo’s en voederkuilen bedekt met plastiek en oude 
autobanden om het voeder droog en vers te houden, een loods om machines in op te 
bergen en vaak ook een opslagruimte voor grote balen hooi. 

Varkensstallen zijn volledig afgesloten stallen voorzien van een verwarmingsinstalla-
tie en een ventilatiesysteem om de luchtkwaliteit in de verschillende delen van de stal 
op peil te houden. Van buitenaf kan je de compartimenten van de stal vaak herkennen 
omdat ze een aparte ‘ventilatie-eenheid’ vormen, waarbij één koker per comparti-
ment zichtbaar is. Bij recent gebouwde varkensstallen zijn de compartimenten niet 
altijd duidelijk zichtbaar omdat ze vaak een luchtwasser hebben achteraan de stal die 
alle buitengaande stallucht zuivert. 

Kippenstallen zijn lager gebouwd, staan meestal met meerdere naast elkaar en zijn 
minder luchtig dan bijvoorbeeld melkveestallen, aangezien de kippen samen zitten 
in één grote ruimte en waarbij slechts 1 ventilator te vinden is aan de buitenzijde. Dit 
wordt echter gecompenseerd door een verluchtings- en klimaatsysteem welke je o.a. 
aan de verluchtingsroosters aan de buitenzijde van de stal kan herkennen. 

Kalverenstallen zijn laag gebouwd en staan meestal met meerdere naast elkaar. Een 
opvallend kenmerk is de vele deurtjes en ramen aan de zijkanten die dienen om de 
stal te verluchten, maar ook om kalveren te verplaatsen of op te halen. Tegenwoordig 
gebeurt dit ook wel via één grote centrale gang, dat is iets praktischer waardoor niet 
alle stallen zoveel ramen en deuren nodig hebben. 

Fietsknooppunt 91 ˘  40

Vanaf knooppunt 40 fiets je een kleine halve km richting knooppunt 41. Je slaat 
rechts in op de Kronkelstraat waar windmolen de Heerser staat.

10. Windmolen de Heerser

De windmolen werd in 1794 gebouwd in Arendonk door Godfried Claessen als ant-
woord tegen het alleenmolenrecht van de abdij van Postel. Hij kreeg toen de naam 
Frieës molen of Friedesmolen. In 1934 verhuisde hij naar de Kronkelstraat, maar kreeg 
zijn huidige naam pas in 1982. Na het overlijden van de laatste beroepsmolenaar Jef 
Jacobs kwam de molen in bezit van de gemeente Retie en werd hij gerestaureerd.
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Je fietst terug naar fietsknooppunt 40. Je fietst verder richting knooppunt 39 tot 
je over de Looieindse Nete fietst en uitkijkt over een open landschap.

Fietsknooppunt 40 ˘  39

11. Looieindse Nete en weidevogelgebied

De Looieindse Nete is een onbevaarbare waterloop van categorie 2. Dit betekent dat 
de provincie Antwerpen verantwoordelijk is voor het beheer van deze waterloop.

De Looiendse Nete of Loeijens Neetje in de volksmond is belangrijk voor zeldzame 
vissoorten, die bovendien Europees beschermd zijn, zoals kleine modderkruiper en 
rivierdonderpad. De stuwen die zich (sinds de ruilverkaveling) op verschillende plaat-
sen op de waterloop bevinden worden in de loop van de komende jaren door de 
waterloopbeheerder vispasseerbaar gemaakt. Andere soorten die in deze waterloop 
rondzwemmen zijn o.a. bermpje, driedoornige stekelbaars, karper, snoek, riviergron-
del en paling. Stroomafwaarts de Looiendse Nete hebben een aantal landbouwers 
een grasstrook langs de waterloop aangelegd. Deze grasstroken voorkomen directe 
inspoeling van meststoffen of bestrijdingsmiddelen in de waterloop wat de water-
kwaliteit ten goede komt, en hier kunnen weidebloemen en –kruiden zich spontaan 
ontwikkelen. Het is een natuurlijk biotoop voor vlinders, bijen, libellen, vogels, ed. De 
landbouwers ontvangen hiervoor een vergoeding via het sluiten van een beheerover-
eenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij.

De bodem en taluds van de waterloop worden jaarlijks gemaaid met een maaikorf in de 
periode tussen half september en half december. Een maaikorf snijdt de vegetatie boven 
de waterbodem af. Terwijl de afgesneden planten uit het water worden getild, kunnen 
vissen en ongewervelde dieren tussen de spijlen van de korf terug in het water vallen.

Weidevogels zoals kievit, grutto, scholekster en wulp houden van een open land-
schap, zoals we hier aantreffen ten oosten van Schoonbroek en aan de zuidkant van 
de autosnelweg E 34. Om deze vogels te beschermen binnen de huidige landbouw-
uitbating, kunnen landbouwers met de Vlaamse Landmaatschappij een contract 

afsluiten. Hierdoor kunnen ze vergoed worden voor het uitvoeren van beschermings-
maatregelen zoals nestbescherming, het uitstellen van de maaidatum of het in stand 
houden van geschikt grasland, wat het broedsucces en de overlevingskansen van de 
kuikens verhoogt. 

Meer informatie vind je op: www.vlm.be

Je fietst ongeveer een km verder tot je aan je rechterzijde het melkveebedrijf ziet 
van de familie Slegers, Hoekstraat 23, 2470 Retie.

12. Melkveebedrijf 

Landbouwer Koen Slegers nam het bedrijf over van zijn ouders. Het bedrijf telt 120 melk-
koeien en er worden ook aardappelen geteeld. Recent bouwde men een nieuwe melk-
veestal. Het gedeelte waar de melkmachine staat, is lager dan het stalgedeelte. 

In de stal zijn gordijnen voorzien die automatisch openen als het buiten 16°C is en 
sluiten als de buitentemperatuur 8 °C bedraagt. 

Om de ammoniakuitstoot te beperken is er een mestschuif in de stal, die ervoor zorgt 
dat de mest meteen wordt afgevoerd. Zo is er weinig uitstoot wat het klimaat ten goede 
komt. Doordat alles droog blijft, zijn de klauwen van de dieren properder wat leidt tot 
een beter dierenwelzijn. De koeien liggen op matrassen wat hun ligcomfort bevordert. 

Het regenwater van het bedrijf wordt opgevangen in een regenwaterput en gebruikt 
voor het schoonmaken van het erf en de stal.

Voor het aanplanten van een groenscherm zetten de landbouwbedrijfsvoerders een 
bedrag opzij. Dit groenscherm wordt later aangepland en zal bestaan uit streekeigen 
bomen en struiken zoals lindebomen en vlier. Dit groenscherm is verplicht en moet 
6  m breed en 100 m lang zijn. Deze schermen zullen 
op hun beurt weer dienst doen als voedselbron, schuil-
plaats en verbindingsroute voor heel wat dieren in het 
landschap.
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Fietsknooppunt 39 ˘  64

Je fietst hier in een waardevol landschap met een samenhangend geheel, een an-
kerplaats genaamd. De ankerplaats, gevormd door de Priorij van Corsendonk en de 
Tikkebroeken is gelegen in de gemeenten Kasterlee en Oud-Turnhout. Ankerplaatsen 
zijn de meest waardevolle landschappen in Vlaanderen. Ze hebben een grote esthe-
tische, historische en natuurwetenschappelijke waarde. Binnen Regionaal Landschap 
Kleine en Grote Nete komen er zo’n 50 ankerplaatsen voor.

Meer informatie vind je op: www.onroerenderfgoed.be

Je fietst tot aan knooppunt 64 en daar fiets je ongeveer 500 m richting de priorij van Cor-
sendonk. Op Corsendonk 4a zie je het hardfruitbedrijf van Marc Wens en Simone Machilsen.

13. Appel- en perenboomgaard met hoevewinkel

Dit hardfruitbedrijf teelt 8 ha appelen en 1 ha peren. Landbouwers Marc Wens en Simone Ma-
chilsen namen in 1990 het ouderlijke bedrijf over dat op haar beurt in 1958 van start ging. Eind 
jaren ’60 was het einde van de hoogstamboomgaarden. De laagstamboomgaarden werden 
toen bijzonder populair omwille van de grotere opbrengsten die deze kleinere fruitbomen le-
verden. Ze bleken tevens gemakkelijker te bewerken en het oogsten werd eenvoudiger.

De bedrijfsleiders werken volgens het principe van de geïntegreerde teelt. Gewasbescher-
mingsmiddelen worden slechts wanneer het niet anders kan en heel selectief ingezet. Ze 
werken zo veel mogelijk met nuttige insecten zoals roofmijten, roofwantsen, lieveheers-
beestjes, gaasvliegen, oorwormen en sluipwespen om plaaginsecten zoals de bloedluis te 
bestrijden. Om deze reden plantten ze een haag bestaande uit haagbeuk langs het bedrijf. 
De haag houdt ook drift -dit is verspreiding via de lucht- van gewasbeschermingsmiddelen 
tegen. Zo komen er geen gewasbeschermingsmiddelen terecht in grachten of op andere 
percelen. Voor het onderhoud van deze haag en de houtkant achteraan sloot dit landbouw-
bedrijf een beheerovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij, waardoor ze een 
vergoeding ontvangen voor het beheer van deze kleine landschapselementen (KLE’s). Per 
ha hangt er een nestkast om kleine vogels zoals mezen en mussen aan te trekken. Deze 
kunnen enorm veel insecten eten wat goed is in de strijd tegen plaaginsecten. Tijdens de 

zomer blijft het gras tussen de bomen hoger staan om nuttige insecten een goede 
leefomgeving te bieden in de boomgaard.

Aan het landbouwbedrijf is ook een hoevewinkel waar je elke weekdag terecht kan vanaf 
13.00 u en ‘s zaterdags vanaf 08.30 u. Zij bieden een ruime keuze aan van verschillende 
variëteiten appelen en peren, gekweekt in eigen boomgaard. Het minder mooie fruit wordt 
verwerkt tot lekker appelsap en is ook in hun winkel te Corsendonk verkrijgbaar. Daar het 
bedrijf een hoge kwaliteit wenst aan te bieden aan hun klanten, verkopen zij tot eind mei 
het fruit van het vorige seizoen. Zij hebben dit fruit bijna een jaar lang bewaard in moderne 
koelcellen. Tijdens de zomer verzorgen ze het nieuwe jonge fruit in de boomgaard.

Indien je nog een 500m extra rijdt, kan je een heerlijk ambachtelijk ijsje eten bij 
Ijs Wens (open van 13u tot 21u30, zondag van 11u tot 21u30, woensdag geslo-
ten). Je fietst terug naar knooppunt 64.

Fietsknooppunt 64 ˘  28

Je fietst in de vallei van de Rode Loop. Aan je rechterzijde zie je een natuurgebied, 
de Tikkebroeken in Kasterlee.

14. Natuurreservaat Tikkebroeken

Deze vallei stroomt van oudsher bij zware regenval volledig over. Hier ontwikkelde zich 
een karakteristiek Kempens laagveen, de Tikkebroeken genaamd. Ook vandaag nog 
overstroomt de Rode Loop dit natuurgebied zodra de hemelsluizen open gaan. 

Het natuurgebied werd begin jaren 1950 aangekocht en werd in 1955 plechtig ingehuldigd 
als één van de eerste beschermde gebieden in Vlaanderen. Vandaag de dag is het gebied 50 
ha groot en strekt zich uit over een lengte van 2 km. Het natuurgebied is toegankelijk via 2 
bewegwijzerde paden. De Tikkenbroeken herbergt een rijke broedvogelstand, alhoewel de 
broedvogels die een open natte moeraszone nodig hebben sterk in aantal achteruitgegaan 
zijn de laatste decennia omwille van verdroging en verbossing van het gebied. De blauw-
borst heeft enigszins weten stand te houden omdat hij verlandingszones verkiest. Ook riet-
gors en wielewaal komen hier broeden. Tijdens het broedseizoen is een beperkt gedeelte 
van het natuurreservaat daarom afgesloten voor het publiek.

Meer informatie vind je op: http://users.telenet.be/tikkebroeken/natuurge-
bied/natuurgebied.htm
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Fietsknooppunt 28 ˘  27 ˘  26

lus 3 - 23,1 km
Fietsknooppunt 26 ˘  87 ˘  88 ˘  31

Na knooppunt 88 volg je een halve km tot je aan het Heemerf de Waaiberg komt.

15. Heemerf de Waaiberg

Het gemeentebestuur van Kasterlee richtte, samen met de Heemkundige Kring 
Kasterlee-Tielen-Lichtaart een heemerf op naast Keeses Molen. Men koos voor een 
boerenerf omwille van de rijke landbouwgeschiedenis van de streek. Het werd “Waai-
berg” genoemd naar een aloude benaming uit de streek. Het heemerf vertelt over het 
leven van de Kempenaar in de 19de en 20ste eeuw. Je vindt er:

•	 Een	oude	Kempense	boerderij	van	het	driebeukig	langgeveltype,	uit	het	schilder-
achtige gehucht Goor.

•	 Een	langschuur	met	lemen	wanden	uit	het	gehucht	Kluis.	In	de	schuur	worden	tentoon-
stellingen en activiteiten met een Kempens, heemkundig karakter georganiseerd.

•	 Op	het	erf	zelf	kan	je	het	bakhuis,	het	staakkapelletje,	de	biehal	en	het	karkot	bezoeken.	Je	
vindt er ook een prachtige boomgaard met streekeigen fruitbomen en een huisweide.

Groepsbezoeken kunnen gereserveerd worden bij Toerisme Kasterlee, Markt 13, 2460 
Kasterlee, 014 84 85 19.

Elke tweede zondag van de maand (behalve juli en augustus) is er 
Levend Heemerf van 14 tot 17 u. met muzikaal optreden, draaiende 
molen, demonstratie broodbakken en ambachten.

Vanaf het Heemerf fiets je ongeveer 2 km richting knooppunt 31, waarna je aan 
de rechterzijde even stopt bij het infobord aan de Hoge Mouw.

16. Provinciaal Groendomein De Hoge Mouw en de Kempense Heuvelrug

Tussen de vele beekvalleien in de Kempen, die in onze streek meestal van noordoost naar 
zuidwest stromen, liggen her en der langgerekte duinruggen. Ze dateren van het einde 
van de laatste ijstijd, zo’n 10.000 jaar geleden, toen zuidwestenwinden zand uit de toen 
drooggevallen Noordzee in onze richting bliezen. Het water uit de Noordzee zat toen 
namelijk in bevroren vorm vast in de ijskappen. Later ontwikkelde zich bos op deze duin-
ruggen. Door toedoen van de mens (kappen, branden, vee, plaggen, enz) veranderde 
dit tijdens de middeleeuwen in een paars heidelandschap. De laatste eeuwen kwam ook 
het heidelandschap weer in verval omdat er grove dennen geplant werden. Daarmee 
dreigde ook de bijhorende biodiversiteit verloren te gaan. Daarom worden er nu op ver-
schillende plaatsen projecten uitgevoerd om de heide van weleer te herstellen.

Het provinciaal Groendomein Hoge Mouw, bestaat uit de eigenlijke Hoge Mouw (een 
duintop) en het Koningsbos en heeft een oppervlakte van ongeveer 104 ha. Het grootste 
gedeelte van het domein bevindt zich ten oosten van de Holle weg en vormt een aan-
eengesloten geheel. Verder zijn er een aantal verspreid liggende percelen ten westen van 
deze weg. Het domein ligt bijna volledig in een beschermd landschap.

Het domein bestaat in hoofdzaak uit dennenbossen met Grove den en Corsicaanse den. 
Verder zijn er een kleine ha droge heide, een hooiland en enkele duintoppen, waaronder 
de Hoge Mouw die 35 m hoog is. Deze duin is een stuifzandduin, die zo’n 10.000 jaar 
geleden ontstaan is door opstuivend zand waarbij plantengroei en zand ter plaatse als 
hindernis dienst deed.
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Het Koningsbos met de Hoge Mouw maakt deel uit van de Kempense Heuvelrug, die 
zich uitstrekt van Herentals tot Retie ten noorden van de Kleine Nete. Dit is een an-
kerplaats, wat betekent dat dit een waardevol landschap is met een grote historische, 
natuurwetenschappelijke en esthetische waarde.

Tot minstens 2014 zullen hier echter ingrijpende werkzaamheden gebeuren voor de 
aanleg van de Noord-Zuid-verbinding tussen Kasterlee en Geel. De bedoeling van 
die werken is onder meer om het centrum van Kasterlee verkeersluwer te maken. 
Ter hoogte van de Hoge Mouw wordt, om het landschap niet te zeer te schaden, 
een tunnel aangelegd met een lengte van bijna 500 meter. Na beëindiging van de 
wegenwerken zal bovenop de tunnel een heidevegetatie ontwikkelen, met struiken 
aan de randen om zo een geleidelijke overgang te creëren van heide naar bos.

In  het provinciaal domein zelf zal in het kader van het uitgebreid bosbeheerplan het 
reeds bestaande heideveldje uitgebreid worden tot 3 ha en door middel van een cor-
ridor verbonden worden met de heidestrook op de tunnel. Dit zal de landschappelijke 
en ecologische waarde van het domein nog verhogen.

Meer informatie vind je op: www.hogemouw.be en www.noordzuidkempen.be .

Fietsknooppunt 31 ˘  30 ˘  22

Ten westen van knooppunt 30, in de Heidriesstraat, ligt het schapenbedrijf van de 
familie De Busser met logeermogelijkheden. Meer info op www.deschaapskooi.be. 
Na knooppunt 30 fiets je ongeveer een halve km tot je aan je linkerzijde het infobord 
ziet van het Kalverenbedrijf van Herman Wens, Goor 29, 2460 Kasterlee. 

17. Kalverenbedrijf 

In 1984 startte landbouwbedrijfsleider Herman Wens met een vleeskalverenbedrijf. 
Dat is vandaag de dag niet meer mogelijk omwille van de hoge investeringen. Het 
bedrijf heeft 650 standplaatsen. Gedurende de eerste 5 jaren werden er nieuwe ge-
bouwen geplaatst, alsook een groenscherm. Dit heeft zowel een landschappelijke 
als praktische functie, zoals het tegenhouden van opwaaiend stof. Het groenscherm 

bestaat hier uit loofhout en een groenblijvende haag en doet dienst als voedselbron, 
schuilplaats en verbindingsroute voor heel wat dieren.

De mest wordt afgezet op gronden die ze zelf aankochten en via burenregeling. Dit is 
nodig om te kunnen voldoen aan de mestwetgeving. Op de bemeste gronden worden 
akkerbouwgewassen geteeld. De hoeveelheid mest die mag gebruikt worden werd de 
laatste decennia sterk teruggebracht omwille van een verstrengd milieubeleid.

In het midden van de jaren ’90 verplichtte Europa groepshuisvesting bij kalveren. Kalve-
ren zitten per 5 samen, wat het dierenwelzijn bevordert. De kalveren krijgen in hoofd-
zaak melk en aanvullend ruwvoeder dat bestaat uit verschillende soorten graan. Kalve-
ren komen toe op het bedrijf als ze 2 weken oud zijn en zijn slachtrijp op 7 maanden.

Je fietst verder en na ongeveer een km zie je in het landschap de Witte Hoeves 
langs de Zegge.

18. Witte hoeves langs de Zegge

In de jaren ’50 werden een 15-tal witte langgevelhoeves gebouwd in de vallei van 
de Kleine Nete. Dit gebied is door de Vlaamse Landmaatschappij ingericht als inten-
sief agrarisch gebied. Bij iedere hoeve is ook een dreef aangeplant die loopt vanaf de 
Roerdompstraat tot aan de Kleine Nete.

De open loopstallen waren in deze periode revolutionair. De dieren konden nu zelf 
eten wanneer ze daar behoefte aan hadden. Voordien besliste de boer daarover, ten 
tijde van de potstal. Er werd ook veel aandacht besteed aan de gewassen die men 
teelde. Het systeem was zo vooruitstrevend dat men van overal naar deze nieuwe 
manier van boeren kwam kijken.

De vallei van de Kleine Nete stroomt door de Zegge, het enige 
overgebleven gedeelte van wat vroeger het ‘Geels Gebroekt’ was.

Je fietst ongeveer 1,5 km verder tot je aan je linkerzijde de 
Molen van ’t Veld ziet.
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19. Windmolen en bakkerijmuseum, met uitzicht op omliggend land-
bouwgebied en natuurgebied de Zegge

De Molen van ’t Veld komt oorspronkelijk uit Heist-op-den-Berg en is daar gebouwd 
in 1796. In 1823 is hij overgebracht naar Geel-Elsum. In 1992 verhuisde hij naar Ten 
Aard. Na restauratie, met hulp en steun van ‘De Vrienden van de Molens’, draaide de 
molen in 1993 op het landgoed van de familie Goossens. Victor Bakelants is de mo-
lenaar van dienst.

De Molen is te bezoeken op: elke zondag tijdens het toeristische seizoen (van april tot 
eind september) en voor groepen op aanvraag bij Toerisme Geel, tel: 014 56 63 80 of 
bij Willy Goossens, tel: 014 85 06 38.

Vlakbij de molen zie je de Worfthoeve. Dit is een bakstenen Kempische langgevel-
hoeve, waar het bakkerijmuseum is in ondergebracht. Het museum is onderverdeeld 
in 3 afdelingen. Je kan er de evolutie volgen van graan tot brood.

Het museum is open op: elke zondagnamiddag tijdens het toeristische seizoen 
(van april tot eind september) en voor groepen op aanvraag bij Toerisme Geel, tel: 
014 56 63 80 of bij Willy Goossens, tel: 014 85 06 38.

Het natuurgebied de Zegge zie je aan je rechterzijde en maakt deel uit van het land-
schap ‘De Zegge’. De Zegge dankt zijn hoge cultuurhistorische en wetenschappelijke 
waarde in de eerste plaats aan het menselijk handelen in het verleden. Een eeuwen-
lange, kleinschalige menselijke invloed had een grotere verscheidenheid van het 
milieu tot gevolg dan de geologische ontstaansgeschiedenis. Daardoor vind je hier 
vandaag verschillende planten en dieren.

Het natuurgebied ‘De Zegge’ in Geel vormt, samen met het Vlaams natuurgebied ‘De 
Mosselgoren’, het laatste overblijfsel van het ‘Geels Gebroekt’. Dit uitgestrekte laag-
veenmoeras werd op het einde van de jaren vijftig ontgonnen voor landbouwdoel-
einden onder het motto: ‘Drooglegging van broekgronden’. 

De Zegge ligt in het valleigebied en het vroegere overstromingsgebied van de Kleine 
Nete. Men kan er nog verschillende typische Kempische biotopen aantreffen zoals 
heide en laagveenmoerasjes. Het natuurgebied is eigendom van de Koninklijke Maat-
schappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA vzw). In 1984 werd het reservaat 
beschermd als landschap. Het is bovendien officieel als natuurreservaat erkend in 
1985 met vernieuwing van de erkenning in1995.

Fietsknooppunt 22 ˘  21

Tussen knooppunt 22 en 21 kan je een bezoek brengen bij varkenshouder Chris 
Peeters en zijn echtgenote Ria Nouwen. Zij hebben hun varkensfokkerij omge-
vormd tot educatieve hoeve, waarbij bezoekers door vensters de dieren kunnen 
zien. Je ontdekt er wat een varken eet, hoeveel een varken weegt en nog veel 
meer. Je kan er ook blijven logeren. Meer info: www.wolkenhoeve.be.

20. Kanaal Herentals-Bocholt

Wanneer je bij het kanaal Herentals-Bocholt aankomt, vervolg je je weg links. Je kan 
echter een klein ommetje van 100 meter rechts maken.

Hier vind je een vispaaiplaats. Dit is een natuurtechnische maatregel waarbij de oever 
zo wordt ingericht dat vissen plaatsen hebben om te paren en hun eitjes af te zetten. 
In deze zone is de stroming namelijk minder sterk en de oever minder stijl zodat plan-
ten kunnen groeien en er een gunstige omgeving ontstaat voor vissen.

De Kempense kanalen zijn onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de 
Kempen. De bodem in de Kempen bestaat grotendeels uit arme dekzanden. De tradi-
tionele landbouw verrijkte met het potstalsysteem plaatselijk 
de bodem en vormde het landschap met hooilanden langs de 
beken, akkerbouw bij de dorpen en uitgestrekte heidevelden. 
Na België’s afscheiding van Nederland in 1830 waren nieuwe 
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waterwegen nodig die niet over Nederlands grondgebied liepen. De Kempense ka-
nalen zijn aangelegd rond 1850 om de Kempen te voeden met kalkrijk- en voedselrijk 
Maaswater. Langs de kanalen werden vloeiweiden aangelegd voor de hooiteelt. Hooi 
was de olie van de samenleving die toen nog op paardenkracht draaide.

Fietsknooppunt 21 ˘  24

Nabij knooppunt 24 kan je, aan de Aardseweg 171, een tussenstop maken bij 
Huisbrouwerij de Vliet. De brouwer, Jul Molenberghs, is al sinds 1988 gepassi-
oneerd bezig met het brouwen van gerstenat. Bezoek na afspraak, meer info op 
www.huisbrouwerijdevliet.be. 

21. Mozaieklandschap met kapelletje en riviertje

Geniet hier even van een rustig plekje in een lappendeken van landschappen.

Fietsknooppunt 24 ˘  25

Tussen knooppunt 24 en 25 kan je Bed and Breakfast De Grote Kievit vinden. De 
Grote Kievit is een begin 19de-eeuwse hoeve met een rijke historie en is gele-
gen in beschermd agrarisch gebied van de Kempen met weilanden, boerderijen, 
bossen, het Prinsenpark, vennen en prachtige fiets- en wandelroutes. Meer info: 
www.degrotekievit.be 

22. Grafheuvel Baron Coppens

De laatste rustplaats van Baron Coppens bevindt zich hier op Ten Aard. Baron Coppens 
werd geboren in 1796 en maakte carrière in de politiek. Hij zetelde onder meer in 
het Nationaal Congres en hij stond mee op de barricade voor de onafhankelijkheid 
van België. De baron was goed bevriend met koning Leopold I en samen hebben ze 
vele honderden ha woeste heidegrond laten ontginnen, hier op Ten Aard en in Retie. 
Via een vernuftig irrigatiesysteem sloegen ze erin om van die woeste heidegronden 
vruchtbare landbouwgronden te maken. De gehechtheid van Baron Coppens aan Ten 

Aard was zo groot dat hij in de buurt van de Kievithoef een graftombe liet bouwen, 
waar hij later begraven wou worden.

Tijdens WOII werd de grafheuvel verwoest en pleegde men grafschennis. De huidige 
grafheuvel werd in 1990 gerestaureerd door de stad Geel in opdracht van VVV. Het 
doet eveneens dienst als overwinteringsplaats voor vleermuizen.

De grafheuvel kan bezocht worden met gids van eind april tot eind september. Te 
reserveren bij Toerisme Geel, Markt 1, Geel. Tel: 014 56 63 80.

Je fietst ongeveer een km verder tot je op een onverharde weg komt. Je steekt 
de Breiloop over en meteen aan je rechterzijde ligt de Breiloopmeander, naast 
een grasland.

23. De Breiloopmeander 

De Breiloopmeander werd aangelegd in 2002, in het kader van een samenwerkings-
project van de Provinciale Groendomeinen regio Kempen in samenwerking met de 
Dienst Waterbeleid van de Provincie Antwerpen. Gelijktijdig met de aanleg van de 
meander verwijderde men stuwen en plaatste men een vistrap. Na de aanleg heeft 
de meander zich verder natuurlijk ontwikkeld. Na onderzoek trof men al 15 vissoorten 
aan in de meander, waaronder het bermpje en de zeldzame kleine modderkruiper.

Fietsknooppunt 25 ˘  26

Je fietst tot bij de Bosheidehoeve, Bosheide 4, 2440 Geel.

24. De Bosheidehoeve 

Richard en Wilma van Beers kochten dit varkensbedrijf in 1998. De familie komt uit 
Nederland en wilde een familiaal landbouwbedrijf blijven uitbaten, maar dat was in 
Nederland niet meer mogelijk. Daar was de trend in groei en meeropbrengsten voor 
lage prijzen al langer doorgezet dan in Vlaanderen.
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Het huidige varkensbedrijf telt zo’n 200 zeugen en 750 vleesvarkens. De inplantings-
zone bestaat uit beukenbomen aan de buitenkant en lindebomen aan de voorkant. 
Verder is er een hoogstam fruitboomgaard, die bestaat uit ongeveer 25 verschillende 
soorten en een beukenhaag. Aan de straatzijde heeft de familie van Beers een rust-
plaats voorzien met banken en een tafel waar voorbijgangers even kunnen uitrusten 
en wat meer te weten kunnen komen over de bedrijfsvoering via een informatieluik. 

Je fietst terug naar het Prinsenpark, eindpunt van de beleving!

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw werd op 10 maart 2009 opgericht 
als het vierde Regionaal Landschap in de provincie Antwerpen. Samen met de 17 
deelnemende gemeenten (Balen, Beerse, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, 
Herenthout, Kasterlee, Lille, Meerhout, Mol, Olen, Oud-Turnhout, Retie, Turnhout, 
Vorselaar en Vosselaar), natuurverenigingen en organisaties uit landbouw, jacht en 
recreatie wil het zich inzetten voor het streekeigen karakter en het vrijwaren van de 
typische natuur- en landschapswaarden van de streek.

Voor meer informatie, contacteer:

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw
Lichtaartsebaan 45 - 2460 Kasterlee
014 85 90 23
info@rlkgn.provant.be
www.rlkgn.be

Het Natuur- en Landschapsteam van de provincie Antwerpen heeft een uitgebreide 
werking. Ze ontwikkelde onder meer de provinciale landschapskaart waarop je kan 
zoeken welke opvallende landschapselementen je terugvindt, dicht bij jou thuis.
Meer informatie vind je op: 
www.provant.be/leefomgeving/natuur_en_landschap/landschaps-
kaart/zelfopzoeken/
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landschapsbelevenissen
Landschapsbelevenissen is een initiatief van Regionaal Landschap Kleine en 

Grote Nete en de provincie Antwerpen en kwam tot stand in samenwerking met 
Boerenbond, Groene Kring, Natuurpunt, Heemkundige Kring Zeven Neten, Heemkun-

dige Kring de Griffioen en Heemkundige Kring Kasterlee-Lichtaart-Tielen, de Hooibeek-
hoeve, Rurant, Toerisme provincie Antwerpen, de gemeenten Geel, Mol, Dessel, Retie en 

Kasterlee, de Vlaamse Landmaatschappij, de Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentschap 
voor Natuur en Bos. Bovendien kadert dit initiatief in een draagvlakverbredingsproject dat na-
tuur en landbouw bij elkaar wil brengen rond het maken van een fietsroute met landschaps-
verhalen. Dit project werd gefinancierd door de provincie Antwerpen, de Vlaamse Overheid 
en Europa via het draagvlakverbredingsproject ‘Landschapsbelevenissen’ en het PDPO-project 
‘Toeristische hoevepunten en landbouwbeleving’.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland


