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Welkom in het 

Land van Playsantiën! 

Het Land van Playsantien is een toeristisch

samenwerkingsverband tussen de gemeenten Lille,

Malle, Ranst, Zandhoven en Zoersel. Het situeert zich

in het groene hart van de Kempen en toch dicht bij de

stad Antwerpen; synoniem voor een boeiend aanbod

in een kleurrijk geheel! De naam  verwijst naar de vele

''hoven van Playsantië'. Dit zijn de vroegere

buitengoederen van de stedelijke burgerij en de

kastelen van de plaatselijke landadel. De naam is ook

een mooie weerspiegeling van hoe plezant en lekker

het wel is in deze regio. De geneugten van het leven

zijn immers nooit ver af. 

Ideaal voor een playsant dagje uit! 
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Lille 



Wandelen in Lille

Ontdek de mooiste plekjes van 

Lille aan de hand van 

verschillende 

themawandelingen. Online kan 

je meer dan 15 wandelingen 

bekijken en downloaden.  

 Bekijk en download de wandelingen op  

www.lille.be.  



Wechelse schilderswandeling

De zandgrond van het kleine 

Wechelderzande is een 

vruchtbare bodem voor artistiek 

talent. Kunstzinnige zielen zoals 

schilders en dichters vonden hier 

in de 19e eeuw inspiratie. Zo 

ontstond er rond het einde van 

die eeuw een 

kunstenaarskolonie. Tijdens 

deze wandeling van 7 km kom 

je meer over hen en het 

19e eeuwse 'Wechel' 

(Wechelderzande) te weten. 

         Brochure gratis te downloaden op  

          https://www.lille.be/product.aspx?id=796 

          Vertrek aan Brasserie De Nieuwe Keyzer,  

           Den Hert 5, 2275 Wechelderzande 



Gegidste wandelingen

In Lille kan je ook een wandeling 

met een gids boeken. Volgende 

wandelingen zijn gegidst

mogelijk: 

Wechelse 

schilderswandeling

Gierle tijdens de Tweede 

Wereldoorlog

Langs de crashsites van 

WOII-bommenwerpers

Natuurgebied Den Haert 

(Poederlee)

Natuurgebied Visbeek- 

Kindernouw

         50,00 EUR per groep van 25 personen 

         toerisme@lille.be, 014 44 82 33,    

        www.lille.be 

    



Molenwandeling

Toerisme Lille heeft een 

molenwandeling uitgewerkt op 

het wandelknooppunten- 

netwerk Kempense Beemden 

die de twee molens van Lille; de 

Slagmolen en In Stormen Sterk, 

met elkaar verbindt. De 

wandeling is 18 km lang. De 

wandeling kan opgesplitst 

worden in 2 lussen; een lus naar 

In Stormen Sterk (14 km) en een 

lus naar de Slagmolen (6.5 km). 

Deze wandelbrochure is gratis beschikbaar 

aan het onthaal van het gemeentehuis van Lille 

of je kan ze downloaden  

https://www.lille.be/product.aspx?id=582 



Slagmolen

De Slagmolen is een oliemolen 

en wint uit koolzaad op 

volkomen natuurlijke wijze 

koolzaadolie ("smout"). Hij is enig 

in zijn soort en een uniek 

monument voor ons land. Deze 

molen heeft geen wieken of 

raderen en huist in een 

onopvallend gebouw. 

Aanvankelijk deed een paard 

('ros') het zware werk. 

          Elke laatste zondag van de maand open  

          van april t.e.m. september van 10.00 tot           

         17.00 uur en op de Vlaamse Molendag  

          Broekzijstraat 24-26, 2275 Lille 

          ghoos.theo@telenet.be, 014 88 16 36 



Helemaal van slag na een bezoek 

aan windmolen In Stormen Sterk
Deze mooi gerestaureerde 

graanwindmolen is een stenen 

grondzeiler, type bovenkruier. De

wieken worden van op de 

begane grond opgezeild en 

langs buiten door middel van 

een kruihaspel naar de wind 

gezet. Met een spanwijdte van 

26.5 meter is het één van de 

grootste molens in het land. 

Vroeger stond er op deze plek 

een standaardmolen. Deze werd 

in 1836 door een orkaan 

verwoest. 

        De molen is elke laatste zondag van de  

        maand open.  

        Van april t.e.m. september: 10.00 - 17.00 uur 

        Van oktober t.e.m. maart: 13.00 - 17.00 uur    

        Molenstraat 2, 2275 Gierle 

        toerisme@lille.be of 014 44 82 33 

 



Malle 



Kasteel de Renesse

Het kasteel in Vlaamse neo- 

renaissance stijl is sinds 1982 

geklasseerd. Het ligt in het hart 

van Oostmalle in een park van 

ongeveer 60 ha. Via een geleid 

bezoek kan je kennis maken met

het kasteel dat niet meer 

bewoond is, maar nu 

hoofdzakelijk een culturele 

bestemming heeft gekregen.  

         3,00 EUR per persoon(max. 25 personen      

                                                                 per groep) 

         1,50 EUR voor kinderen tussen 6 en 12 jaar 

          gratis voor kinderen jonger dan 6 jaar 

         1,5 uur 

          Lierselei 30, 2390 Oostmalle 

           info@domeinderenesse.be of  

           03 311 55 91 

Maximum 20 personen per gidsbeurt 

Voor individuele bezoekers is er elke 

zondagnamiddag een kasteelrondleiding om 

15.00 uur. Dit kost 3,00 EUR per persoon.



Parkwandeling domein 

de Renesse
Dit park, in het centrum van 

Oostmalle, is 60 ha groot met 

2 km aangelegde 

wandelwegen.Het park werd in 

1830 ontworpen als een 

Engelse landschapstuin. Je kan 

hier merkwaardige uitheemse 

bomen ontdekken, zoals de 

sequoia of mammoetboom. Een 

gids leidt je naar de mooiste 

plaatsen in dit domein.  

Voor individuele bezoekers is het

park alle dagen vrij toegankelijk.  

         20,00 EUR per uur per groep 

          af te spreken met de groep 

          Lierselei 30, 2390 Oostmalle  

          info@domeinderenesse.be of  

          03 311 55 91 



Op stap met Anemoontje

 Elke tweede zondag van de 

maand kan je samen met een 

verteller door het prachtige park 

de Renesse in Oostmalle 

wandelen. Onderweg luister je 

naar wetenswaardigheden die 

boswachter Zander aan gravin 

Anemoontje vertelt. 

Ken jij verliefde bomen? Wat wil 

Splatsj de kikker van 

Anemoontje? Waarvan komt de 

naam Rentmeesterswoning?  

         3,00 EUR per kind (max. 25 kinderen) 

         1,5 uur 

          Lierselei 30, 2390 Oostmalle  

          info@domeinderenesse.be of  

          03 311 55 91 

Ook mogelijk op aanvraag, bijvoorbeeld voor 

een verjaardagsfeestje. 

  

speciaal voor 

kinderen



's Herenbos 

's Herenbos is een prachtig domein 

van 140 ha. Het is jarenlang niet 

toegankelijk geweest voor het 

publiek, maar nu kan je er wandelen 

op de aangegeven wegen. Als je van 

de uitgestippelde route wil afwijken, 

is het noodzakelijk dat je dit doet 

onder de deskundige leiding van 

een gids. 's Herenbos grenst aan 

domein de Renesse en was ooit 

eigendom van de familie de 

Renesse. Het is ontworpen als Franse 

tuin met verschillende waterpartijen. 

Het is een oase van rust voor dier en 

mens.  

         20,00 EUR per uur per groep 

          af te spreken met de groep 

          toerisme @malle.be of 03 310 05 14 

           



Tornadotoren

Op 25 juni 1967 kreeg 

Oostmalle een zware klap te 

verduren. Een ontketende 

tornado legde een groot 

gedeelte van het dorpscentrum 

in puin. De kerk en 135 

woningen werden totaal 

verwoest. De spits werd van de 

toren geblazen. De toren die uit 

de 16e eeuw dateert, werd 

gerestaureerd en kan onder 

begeleiding van een gids 

bezocht worden. 

         20,00 EUR per gids (max. 20 personen) 

         45 minuten 

          Dorpsplaats, 2390 Oostmalle  

          toerisme@malle.be of 03 310 05 14 



Mariapark

Het Mariapark omvat een 

Lourdesgrot en een 

geklasseerde kapel, omringd 

door een park van ongeveer 

1 ha. De kapel werd in 1837 

opgericht. Dankzij de vele 

vrijwilligers, die het park beheren 

en onderhouden, kan je in alle 

seizoenen genieten van het 

Mariapark. 

         20,00 EUR per gids  

         45 minuten 

          Herentalsebaan 62, 2390 Oostmalle 

          toerisme @malle.be of 03 310 05 14 



De Werkplaats - kurkatelier

De Werkplaats in Malle vestigt het 

kurkatelier en het semi industriële 

atelier van Monnikenheide. Deze 

ateliers vormen een deel van de 

dagbesteding van Monnikenheide 

en biedt cliënten met een beperking 

een zinvolle bezigheid. In het 

kurkatelier worden kurkenstoppen 

gesorteerd en vermaald om een 

nieuwe bestemming te krijgen als 

ecologisch isolatiemateriaal. Binnen 

het semi-industriële atelier worden 

talrijke opdrachten uitgevoerd voor 

bedrijven uit de buurt.  

         5,00 EUR per persoon (incl. hapje en                 

         drankje) 

         1.5 uur 

          Antwerpsesteenweg 79+, 2390 Oostmalle 

           toerisme@malle.be of 03 310 05 14 

Bezoek elke werkdag mogelijk tussen 10.00 en 

12.00 uur en tussen 13.00 en 15.00 uur 

(behalve woensdagnamiddag). 

Geen honden toegelaten  

         



Rondleiding rond 

de trappistenabdij
Sinds 1794 zijn de cisterciënzers 

'trappisten' in Westmalle 

aanwezig. In de statige abdij met 

pittoreske campanile werd in 

1836 voor het eerst het alom 

gekende en gesmaakte 

trappistenbier gebrouwen. De 

strenge leefregel binnen de 

kloostergemeenschap laat 

bezoek aan de abdij of brouwerij 

niet toe. Maar onder leiding van 

een gids kan je wel rond de abdij 

wandelen en nadien in Café 

Trappisten een dvd bekijken 

over het brouwproces. 

         50,00 EUR per gids  

         1,5  tot 2 uur 

          Antwerpsesteenweg 496, 2390 Malle 

           toerisme@malle.be of 03 310 05 14 

De rondleiding is op alle dagen mogelijk, de dvd

bekijken kan niet op zondagnamiddag. 

om 14.00 uur kan je in de abdij een dienst bijwonen 



Het trappistenpad, 

laat de stilte spreken
Rust... stilte... daar draait het om 

als je het Trappistenpad 

bewandelt. Geniet van de 

wonderlijk mooie natuur. 

Onderweg geen auto's, geen 

tavernes, zelfs bijna geen asfalt. 

Geniet je onderweg graag van 

een tussendoortje? Dan kan je 

een mandje bestellen met daarin 

enkele streekproducten.  

         wandeling gratis, 

         mandje met streekproducten: 8,00 EUR  

         toerisme@malle.be, 03 310 05 14 

        

Route gratis te downloaden op 

www.toerisme-malle.be. 



Scherpenbergmolen

Deze stenen windmolen uit 

1843 is nog steeds maalvaardig. 

Binnenin kan je je verbazen over 

de werking van oude 

mechaniek. Sinds 1979 zijn de 

molen en de onmiddellijke 

omgeving gerangschikt als 

monument en dorpsgezicht.  

         10,00 EUR per gids  

         1 uur 

          Antwerpsesteenweg 378, 2390 Westmalle

           toerisme@malle.be of 03 310 05 14 

Maximum 20 personen per gidsbeurt 

Voor individuele bezoekers elke 

zondagnamiddag vrij toegankelijk tussen 

14.00 en 17.00 uur. 



Kapelletjestocht

Spring op je fiets en rijd samen 

met gids Rob langs de 

verschillende kapelletjes die 

Westmalle rijk is. Ook de kerk, 

twee abdijen én een kasteel 

liggen op de route. Tijdens deze 

tocht van ongeveer 20 km, 

spring je ook even binnen in het 

belangrijkste "kapelletje" van 

Westmalle om iets te drinken.  

         5,00 EUR per persoon (incl. drankje)

         2 à 3 uur 

          toerisme@malle.be of 03 310 05 14 

          

Maximum 20 personen 



Natuurwandeling  

Drieboomkensberg
Wandel door de prachtige 

bossen van de Trappistenabdij, 

verpleeginrichting De Dennen 

en de gemeentebossen. 

Onderweg kom je typisch 

"Kempische bossen" tegen rond 

het eeuwenoude Zandven. 

Daarbij bezoek je het 

bedevaartsoord

"Drieboomkensberg". De 

begeleiding gebeurt door een 

erkende natuurgids met 

deskundige uitleg over fauna en 

flora. 

         50,00 EUR per groep 

         2 uur 

          toerisme@malle.be of 03 310 05 14 



Met een kickbike door Malle

Wil je met het hele gezin eens op 

een andere manier door Malle 

bollen? In samenwerking met 

jeugdverblijf Drieboomkensberg 

kocht Toerisme Malle kickbikes 

aan. Niet enkel kinderen op 

kamp of bosklassen kunnen 

deze bijzondere 

vervoersmiddelen huren, ook jij 

kan je door Malle verplaatsen op 

deze moderne step. 

         20,00 EUR per dag per kickbike 

          Jeugdverliijf Drieboomkensberg,  

          Sint Pauluslaan 14, 2390 Westmalle 

          toerisme@malle.be of 03 310 05 14 

      



Biologisch tuinbouwbedrijf 

Wijngaardhof 
Begin jaren '80 startte Godfried 

Bervoets met het telen van 

groenten en kruiden op een zo 

milieuvriendelijk mogelijke 

manier. Momenteel cultiveren 

Godfried en Moniek samen met 

hun medewerkers 2 ha waarvan 

50 are serre. 

Wil je weten wat biologisch 

precies inhoudt en wil je kennis 

maken met de teelt van ruim 40 

verschillende groentesoorten, 

dan kan je het bedrijf bezoeken.  

         75,00 EUR per groep van max. 10 personen

         1,5 uur 

          Heidsiebaan 22, 2390 Westmalle  

          toerisme@malle.be of 03 310 05 14 

Bezoeken mogelijk van mei tot oktober op 

dinsdag en woensdag op aanvraag.



Kasteelpark van Westmalle

Het kasteel van Westmalle, 

gelegen aan het einde van de 

Kasteellaan, is ontstaan uit een 

versterkte  hoeve, waarvan al 

rond 1100 sprake was. Het 

kasteel is nog bewoond,  

daarom is een bezoek in het 

kasteel niet toegestaan. Met een 

gids mag je wel in het mooie 

kasteelpark rondwandelen en de 

"Ronde Bouw" bezoeken, een 

bouwwerk met bijzondere 

architectonische waarde. 

         20,00 EUR per gids  

         45 minuten  

          Kasteellaan 83, 2390 Westmalle 

          toerisme@malle.be, 03 310 05 14 

          

Maximum 20 personen per gidsbeurt. 



Kunstschilder Jan Van Houtte

In het oeuvre van Jan Van 

Houtte staat de mens centraal. 

Hij maakt etnologische 

portretten en de tropische natuur

inspireerde hem tot het 

schilderen van landschappen. 

Hij maakt werken in pastelkrijt, 

houtskool (fusain), retouchegrijs 

en olieverf. Bij een bezoek aan 

zijn galerij "Homo Ludens" krijg je 

een andere kijk op kunst.  

         40,00 EUR per groep 

         1 uur 

          Wilgenlaan 14, 2390 Westmalle 

          toerisme@malle.be of 03 310 05 14 

Maximum 25 personen 



Porseleinatelier PTZE

Als 11-jarige was Anja reeds 

gefascineerd door tekenen en 

keramiek. Toen zij op haar 22ste 

toevallig achter een draaischijf 

kwam te zitten, wist ze 

onmiddellijk dat het haar niet 

meer zou loslaten. 

Sindsdien heeft zij zich laten 

leiden door haar passie. Met een 

flinke dosis moed en vanuit een 

liefde voor fijn porselein, 

ontwikkelde zij een heel eigen 

stijl. In 1998 startte zij haar eigen

atelier. 

         8,00 EUR per persoon  

         (incl. hapje en drankje) 

         2 uur 

          Scherpenberg 38, 2390 Westmalle  

          toerisme@malle.be of 03 310 05 14 

Maximum 15 personen 

Je kan ook initiatieles
sen 

porsele
indraaien volgen! 



Knabbelen van Malle

Paard en kar staan voor je klaar 

om langs mooie natuur en 

bezienswaardigheden te rijden. 

We bieden verschillende 

mogelijkheden aan. Je kan 

kiezen om bij tavernes te 

stoppen om te genieten van iets 

lekkers, of een dvd bekijken over 

de Trappistenbrouwerij, of zelfs

een partijtje petanque spelen. 

Een gids vertelt onderweg over 

de lokale bezienswaardigheden. 

 Contacteer Toerisme Malle (toerisme@malle.be

of 03 310 05 14) om de meest recente lijst van 

voorstellen op te vragen.  



Ranst



Wandelen in Ranst
Wil je graag Ranst verkennen en 

ga je graag te voet op stap? 

Verken dan zeker de 

themawandelingen in Ranst. Op 

deze themawandelingen langs 

trage wegen leer je meer over 

bekende Ranstenaren.  

Er zijn vijf bewegwijzerde 

wandeltrajecten uitgestippeld. 

Deze wandelingen vertrekken 

telkens aan de kerk. 

Vierkerkenpad: vertrek aan elke kerk van de 

fusiegemeente Ranst 

Zevenbergenpad: vertrek in Ranst

Jozef Simonspad: vertrek in Oelegem

Jozef Persijnpad: vertrek in Broechem

Sint-Gummaruspad: vertrek in Emblem

De brochures zijn verkrijgbaar bij de dienst 

toerisme van Ranst en aan de infobalie van het 

gemeentehuis van Ranst. 

Rolstoelwandelingen

In Ranst zijn er verschillende rolstoeltrajcten langs 

trage wegen met aangepast sanitair en 

horecamogelijkheden onderweg: Czaganiroute A, 

Czaganiroue B en Millegemroute.



Fietsen in Ranst 

Wil je Ranst eens verkennen? 

Spring dan op je fiets en geniet 

van de gloednieuwe

route 'Fietsen tussen bloesems 

en fruit'. Dé kans om te genieten 

van Ranst als échte 

fruitgemeente! Samen met je 

kinderen kan je ook de 

educatieve route met 'Bieke de 

Bij' ontdekken. 'Bieke de Bij' leert 

de kinderen onderweg alles over 

het leven in de fruitboomgaard. 

Beide brochures zijn gratis verkrijgbaar bij de 

dienst toerisme van Ranst en kan je ook gratis 

downloaden via  

www.ranst.be/fietsenbloesems. 



Ranst verkennen 

met de huifkar
Wil je graag Ranst verkennen, 

maar heb je geen zin om te voet 

te gaan of je stalen ros van stal te 

halen? 

Boek dan zeker een ritje met de 

huifkar!  

         Raf Dierckx 

Huifkartochten op aanvraag, diverse formules 

mogelijk, ook aangepaste formules voor 

rolstoelgebruikers.  

Tijdig reserveren via 0477 87 79 82 of  

raf.dierckx@belgacom.net  

           

           ACTUAR s.e.gcv Wim & Eva  

Tijdig reserveren via 0477 34 96 41 of 

wim@wimleysen.be, 0495 54 01 03 of 

evaschelkens@hotmail.com.



Ranst verkennen 

met de Touristram
Wil je Ranst verkennen, maar 

hangen er stapelwolken in de 

lucht? Heb je iets bijzonders te 

vieren en wil je je festiviteit een 

ludieke toets geven? Reserveer 

dan de Touristram! Je kan 

kiezen uit diverse formules die 

zowel geschikt zijn voor groepen 

als voor gezinnen. De 'Lange 

wapper' is een touristram, 

aangepast voor 

rolstoelgebruikers.  

         Tijdig reserveren via 0497 113 974, 

verhuur@touristram.be of www.touristram.be.



Ranstse wateren verkennen 

met de (draken)boot
Ben je op zoek naar een ludieke 

activiteit op het water om met 

een groep te doen? Dan is een 

tochtje in een drakenboot een 

absolute must! Met de nodige 

teambuilding en een goede 

teamspirit zorgt deze tocht 

ongetwijfeld voor een 

succeservaring.  

Of wil je liever in beperkt 

gezelschap je eerste roei- 

ervaring opdoen en zo het 

Netekanaal verkennen? Neem 

dan zeker contact op met de 

Ranstse vereniging 'The Oar'. 

         'The Oar', 0475 71 17 89, oar@live.be of 

www.the-oar.be.  

Ook voor rolstoelgebruikers zijn er aangepaste 

formules mogelijk.



Natuurwandelingen van Natuurpunt 

werkgroep Zevenbergenbos

Wil je liever te voet op 

verkenning in Ranst en heb je 

oog voor de schoonheid van de 

natuur? Boek dan zeker een 

geleide wandeling in het 

Zevenbergenbos onder de 

deskundige leiding van 

Natuurpunt Werkgroep 

Zevenbergenbos. Het 

Drogenhofpad (3.6 km) is een 

route van Natuurpunt die je op 

eigen tempo kan verkennen. De 

ondergrond van deze route is 

geschikt voor rolstoelgebruikers.  

         Tijdig reserveren: 0473 99 26 78 (Michel 

Levens), michel.levens@skynet.be of 

03 485 73 79 (John 

Maes), maes.john@telenet.be.  

Enkel honden aan de leiband zijn op deze 

geleide wandeling toegelaten. 

Zoek de vijf geocaches die indit bos verstopt zijn! 



Energetische wandelingen 

in het Zevenbergenbos
Volgens Theo De Cock zijn er in 

het Zevenbergenbos 

verschillende energetische 

plaatsen, zoals de bomencirkel. 

Onder zijn begeleiding leer je die 

speciale plaatsen op te zoeken 

en te 'voelen'. Samen met Theo 

ga je ook aan de slag met een 

wichelroede. 

        Tijdig reserveren bij Theo De Cock 

         (theo.de.cock@skynet.be)



Natuurwandelingen van 

Natuurpunt de Wielewaal
Wil je graag het natuurgebied 

van de Kleine Netevallei en de 

Molenbeekvallei verkennen? 

Neem dan zeker contact op met 

Natuurpunt De Wielewaal. Zij 

organiseren in de Kleine 

Netevallei en de 

Molenbeekvallei diverse 

begeleide wandelingen.  

Wil je liever op eigen houtje gaan 

wandelen in deze 

natuurgebieden? Vraag dan 

zeker de brochure aan van  'Het 

zomerklokje en de 

Steenbeemden'.  

         Tijdig reserveren: 03 481 94 79 (Marc 

Vermylen), kristine.marc@skynet.be, 

www.natuurpuntdewielewaal.be



Begeleide wandelingen in 

Provinciaal Groendomein Vrieselhof
In de vallei van het Groot 

Schijn kan je genieten van het 

imposante kasteeldomein 

Vrieselhof. Gidsen begeleiden je 

in groep door dit mooie domein.  

Verken je dit prachtige domein 

liever op je eigen tempo? 

Wandel dan even langs de oude 

toegangsdreef naar het kasteel. 

Na 150 meter bereik je het 

vertrekpunt van de wandelingen 

die bewegwijzerd zijn met 

gekleurde paaltjes. 

         03 360 52 00, vrieselhof@antwerpen.be,  

www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/vries 

elhof/vrieselhof.html 

Aangepaste formules voor kinderen en scholen 

zijn zeker mogelijk. 

Gaan ravotten in het

speelbos is e
en absolute 

must! 



Rondleiding door een molenaar in 

de Stenen Molen van Oelegem
De Stenen Molen in Oelegem is 

zeker een bezoekje waard. 

Iedere tweede zondag van de 

maand is de molen van 11.00 tot 

17.00 uur geopend voor het 

publiek (niet in juli en augustus). 

Je kan er ook genieten van een 

echt 'Meulemaal'. De laatste 

zondag van de maand kan je de 

molen bezoeken tussen 13.00 

en 17.00 uur (zonder 

meulemaal). Wil je op een ander 

moment de molen bezoeken in 

groep, dan maak je best 

telefonisch een afspraak.  

         0479 50 55 27 (Luc Kegeleers),  

         www.debrakken.be/molen



Rondleiding in 

het Fort van Oelegem
De Werkgroep Fort Oelegem 

beheert sinds 1984 het 

monument en de 

overwinteringsplaats van de 

vleermuizen in het Fort van 

Oelegem. Om voor het behoud 

van het monument en de 

vleermuizenkolonie een groot 

sociaal draagvlak te creëren, stelt 

de Werkgroep Fort Oelegem het 

fort regelmatig open voor 

belangstellende bezoekers, 

groepen en scholen. 

         info@fortoelegem.be, www.fortoelegem.be, 

www.facebook.com/fortoelegem,  

0475 29 04 87



Alhiers

Achter de woning van de 

eigenaar zie je een weiland met 

270 hoogstambomen. Je kan er 

genieten van meer dan 

100 verschillende soorten 

vruchten waaronder perzik, 

kwee, pruim, zoete en zure kers, 

appel en peer. Mee door de 

enorme biodiversiteit valt er op 

dit bedrijf heel wat te beleven!  

         www.alhiers.be  

Dit bedrijfsbezoek kan je combineren met de 

route 'Fietsen tussen bloesems en fruit'. 



Het Bijenhuis

Imkers, bierbrouwers, kaas- en 

wijnmakers vinden hier zeker 

hun gading! Je kan er ook

honingproducten en 

geschenkmanden kopen met 

lokale streekproducten. 

         0478 35 32 68, bijenhuis@gmail.com, 

www.bijenhuis.be 



Het Lekker Koeike

't Lekker Koeike is een 

melkveebedrijf waar de verse 

melk op de hoeve verwerkt 

wordt tot heerlijke 

zuivelproducten. Omdat veel 

kinderen niet meer weten hoe 

het er op de boerderij aan toe 

gaat worden ze hier ontvangen 

om een kijkje te nemen achter 

de schermen!   

         03 385 85 32, info@hetlekkerkoeike.be, 

www.hetlekkerkoeike.be 



Lembifruit

Lembifruit is een modern fruitbedrijf 

met milieubewust geteelde appels en 

peren. Hier kan je onder andere zien en 

horen, hoe en waarom boomgaarden 

beschermd worden door hagelnetten 

en nachtvorst-beregening. Je kan ook 

proeven van eigen sapmengelingen, 

100% puur! Lembifruit verkoopt deze, 

samen met hun fruit, in hun 

LemBiShop-automaat. Je kan even 

uitrusten aan de picknicktafel naast de 

fruitautomaat. Misschien kan je vanaf 

deze plek wel één van hun torenvalken 

spotten?  

         0496 93 34 84, www.lembifruit.be 

Dit bedrijfsbezoek kan je combineren met de 

route 'Fietsen tussen bloesems en fruit'.  



Pomdamoor

Breng een bezoek aan de mooie 

boomgaarden, de serre, de 

sorteerruimte en de koelcellen. 

Afsluiten doe je met een fris 

appelsapje van eigen bodem. Je 

kan het best het bedrijf 

bezoeken tijdens de lente, zomer 

en vroege herfst.  

Met de leerlingen van de lagere 

school kan je dit bedrijf ook 

bezoeken. Er zijn diverse 

formules mogelijk in april, mei, 

juni, september en oktober. 

         0497 48 54 61 of info@persmobiel.be, 

www.pomdamoor.be  

Dit bedrijfsbezoek kan je combineren met de 

route 'Fietsen tussen bloesems en fruit'.



Sanguisorba

Sanguisorba is een kleinschalige 

kwekerij die gespecialiseerd is in 

het kweken van kruiden, wilde 

planten, eetbare bloemen en 

vergeten groenten. Hun opzet 

bestaat erin om historische 

gewassen weer onder de 

mensen te brengen omwille van 

hun voedings- en medicinale 

stoffen.  

         0472 43 49 91, info@sanguisorba.be, 

www.sanguisorba.be 



Guido Vets-Sips

Dit fruitbedrijf is vlakbij kasteel 

Broechemhof gelegen. Bij Guido 

Vets hoor je alle weetjes over 

appelen, peren en rode bessen 

van eigen teelt. Met het fruit van 

mindere kwaliteit maakt hij met 

de sapmobiel lekkere sapjes en 

'Loonse stroop'. Boeretenen zijn 

hun specialiteit! De kinderen 

zullen het zeker leuk vinden om 

de bedrijvigheid van wilde bijen 

te observeren in het bijenhotel 

dat er vlakbij is opgesteld. 

         03 475 00 04, guido.vets@hotmail.com 

Dit bedrijfsbezoek kan je combineren met de 

route 'Fietsen tussen bloesems en fruit'. 



Zandhoven



Molensite

Bezoek aan de molensite met: 

 - de stenen windmolen: iedere  

  zondagmiddag tussen 13.00  

  en 17.00 uur is de molen in  

  werking, vrij te bezoeken 

- het karkot met oud molenaars- 

  materiaal en een verzameling  

  antiek landbouwgereedschap 

- de bijenhal 

         Groepsbezoek: 1,00 EUR per persoon (met  

         een minimum  van 20,00 EUR per groep)  

         Molenheide 67, 2242 Pulderbos 

          Toerisme Zandhoven, Liersebaan 12,  

           2240 Zandhoven, 03 410 16 53,  

           toerisme@zandhoven.be 

Gedeeltelijk toegankelijk met rolstoelen. 

Groepsbezoeken mogelijk van maandag t.e.m. 

zaterdag.  



Hier brandt de lamp

Een verzameling van 

elektriciteitsmaterialen, 

bijeengebracht in een 

privémuseum. 

         gratis  

         van april t.e.m. oktober  op de 2e zondag          

         van de maand tussen 13.30 en 17.00 uur 

          Molenheide 49, 2242 Pulderbos  

           gust.vdbrande@skynet.be  

Maximum 15 personen  



CMM - 

Citroën miniatuurmuseum
Citroën miniaturen van groot 

naar klein.           gratis        

         Theo De Belderlaan 12, 2240 Zandhoven 

          0499 76 93 37 



Natuurwandeling met gids 

Wandel met een gids door het 

Viersels gebroekt 

(beemdenlandschap) of door 

Lovenhoek (bosrijk gebied).  

         40,00 EUR (maximum 25 personen) 

          gidsen.zandhoven@ 

          natuurpuntdewielewaal.be 

          

           



't Groenhof 

doe-mee-boerderij
Kinderboerderij waar kinderen 

actief het boerderijleven kunnen 

ervaren. 

         Cauwenberglei 46, 2243 Pulle  

         www.groenhof.be  



Brouwerij/stokerij Pirlot

Brouwerijbezoek  

         10,00 EUR per persoon (15 tot 30                        

          personen) 

          Heistraat  3, 2240 Zandhoven 

           www.kempisch-vuur.be, 0475 42 61 95 



Zorg- en beleefboerderij 

het "eigen zijn"
Rondleidingen, doe-mee 

boerderij en activiteiten met 

paarden.  

          Straateinde 78, 2240 Viersel 

          www.eigenzijn.be,                                                            

          elsschellekens@telenet.be 

Ook  het paardrijden is toegankelijk voor 

rolstoelen. 



Dorpswandeling met gids

Geniet van een dorpswandeling 

onder de deskundige 

begeleiding van een gids.  

         40,00 EUR per gids  

          Toerisme Zandhoven, Liersebaan 12,  

           2240 Zandhoven, 03 410 16 53 

          

          



De Hoeve met  

hoeve-ijs en melkrobot
Boerderij waar de melk verwerkt 

wordt tot hoeve-ijs.          gratis 

         15 minuten 

          Cauwenberglei 80, 2243 Pulle  

          Marc De Schutter, 03 484 66 30 

 



Zoersel



Lindepaviljoen: 

de Zoerselse Linde vertelt 

(vertelmuseum)
Bezoek het unieke project van 

de gebeeldhouwde linde in 

Zoersel. Een dergelijk kunstwerk 

met een vertelmuseum is een 

unicum in Europa.  

In een intiem ingerichte filmtoren 

krijg je een reuzegroot 

beeldhouwwerk te zien: een 

lindestam van 10 meter hoog, 

met de geschiedenis van Zoersel 

erin gebeeldhouwd. 

         3,00 EUR per persoon met een minimum  

         van 45,00 EUR 

          ongeveer 1.5 uur  

          Oostmallebaan 15, 2390 Zoersel  

          toerisme@zoersel.be,                                           

          www.toerismezoersel.be 

Maximum 30 personen  

         



Historische wandeling

Langs goed begaanbare wegen 

maken we kennis met een mooi 

stukje Zoersel. We wandelen 

voorbij de Sint-Elisabethkerk, het 

Heemhuisje, Zoerselhof, domein 

Monnikenheide, bekijken een 

stukje van het geklasseerde 

Zoerselbos en passeren langs 

het Groot Boshuis en de 

Schaapskooi. 

         45,00 EUR per gids , maximum 25                        

         deelnemers per gids  

         3 uur 

          Vertrek aan de Sint-Elisabethkerk,                         

          Kerkstraat, 2980 Zoersel  

           toerisme@zoersel.be  

Op aanvraag kan het parcours verlegd worden 

zodat het toegankelijk is met rolstoelen.  



Bezoek aan Sint-Elisabethkerk 

met Pescheurorgel
De mooie Sint-Elisabethkerk is 

een bezoek overwaard. 

Bovendien huisvest ze het 

befaamde Pescheurorgel. 

Tijdens het bezoek wordt het 

orgel bezocht en wordt het 

bespeeld door de bekende 

organist Jan van Mol. 

         3,00 EUR per persoon met een minimum       

         van 45,00 EUR 

         1.5 uur 

          Sint-Elisabethkerk Zoersel, Kerkstraat,  

          2980 Zoersel 

          toerisme@zoersel.be 

Op aanvraag kan het parcours aangepast 

worden zodat het toegankelijk is met rolstoelen.



Bezoek aan het bezoekerscentrum 

Zoerselbos en boerenbloementuin
In het prachtige natuurgebied 

'Zoerselbos' wachten zeldzame 

fauna en flora op ontdekking. 

Kenmerkend voor dit bos zijn de 

vloeibeemden, een 

middeleeuws landbouwsysteem 

waarvan je nog steeds de spuien

kan zien. Tegenover het 

Boshuisje ligt het

Bezoekerscentrum. Hier kan je 

een tentoonstelling bezoeken 

over het Zoerselbos. Achter het 

Bezoekerscentrum is een 

prachtig aangelegde Kempense 

boerenbloementuin. 

         gratis (maximum 15 personen per groep) 

         1 uur 

          Boshuisweg 2, 2980 Zoersel 

          03 384 05 12, www.zoerselbos.be,                   

          www.natuurenbos.be 



Bezoek aan  

het Heemhuisje
Het Heemhuisje, een Kempens 

boerderijtje in het centrum van 

Zoersel, vertelt 'de Groot 

Zoerselse Geschiedenis'. Zowel 

de verscheidenheid als de 

eenheid van de drie 

deelgemeenten worden 

toegelicht met de verschillende 

geschiedenissen.  

         1,00 EUR per persoon (met een minimum     

          van 10,00 EUR per groep) 

         1 uur 

          Schoolstraat 9, 2980 Zoersel 

          Bruno Verhavert, 03 312 32 35,  

          heemkundige.kring.zoersel@zoersel.be,  

          www.heemkundigekringzoersel.be  



Bezoek Bethaniënhuis

Voormalig klooster met 

psychiatrische instelling van de 

zusters van het Convent van 

Bethlehem, vandaag 

omgebouwd tot Administratief 

Centrum van de gemeente 

Zoersel.  

Dit gebouw van architect Huygh 

uit 1924 is een zeer mooi 

voorbeeld van de art decostijl. 

         35,00 EUR per gids  

        (maximum 25 personen per gids) 

         1,5 uur 

          Handelslei 167, 2380 Zoersel 

          toerisme@zoersel.be, www.zoersel.be  



Bezoek aan het 

diamantmuseum
Het diamantverleden is typisch 

voor de Kempen. Wellicht 

minder bekend is het 

diamantverleden van Zoersel. Vijf

enthousiaste Hallenaars zijn er in 

geslaagd om een fraaie collectie 

van materialen, die verband 

houden met de 

diamantnijverheid, te 

verzamelen. Aan de hand van 

deze materialen vertellen zij het 

verhaal van het diamantslijpen 

en het Zoerselse 

diamantverleden. 

         gratis (ongeveer 15 personen per groep) 

         1 uur 

          Halle-Dorp 67, 2980 Zoersel  

          Walter Van den Eynden, 03 383 52 77, 

          0479 85 05 51 

Op aanvraag worden er ti
jdens de 

tentoonstelli
ng demonstraties v

an 

diamantslijp
en gegeven. 



Op stap met een ezel

Wat is er leuker dan met een ezel 

de omgeving te ontdekken? 

Ezels geven rust en ontspanning 

en zijn een fantastische 

metgezel voor jong en oud. Ga 

voor deze unieke ervaring en 

huur een ezeltje!  

         Jan Schryvers, info@ezelswandelingen.be,  

          0497 40  07 51,                                                                 

          www.ezelswandelingen.be 

          Ferme NeElke, mail@fermeneelke.be, 

          0484 50 59 44, www.fermeneelke.be 



Niet gegidste wandelingen

Een groepsuitstap met daarin in 

een mooie wandeling in Zoersel, 

is zeker aan te bevelen. Er zijn 

negen mooie Zoerselse 

wandelingen uitgezet op het 

wandelnetwerk 'Kempense 

Hoven'. Een brochure van die 

wandelingen is digitaal 

beschikbaar.  

Download de gratis wandelbrochure 

op https://www.zoersel.be/startpagina/wandel 

netwerk-zoersel.html 



In de buurt 
Bezoekerscentrum Merksplas Kolonie 

Schapenhof Rijkevorsel 

Kapelstraat 10, 2330 Merksplas 

www.kolonie57.be 

Maak hier kennis met Kolonie 5-7! Het 

bezoekerscentrum vertelt het verhaal van Wortel- en 

Merksplas-Kolonie. Wandel op eigen tempo doorheen

deze voormalige Varkensstal van de Grote Hoeve in 

Merksplas. Bekijk de geanimeerde film over het 

ontstaan van de Koloniën van Weldadigheid en 

ontdek de persoonlijke verhalen van de landlopers die

hier ooit verbleven. 

Langstraat 12, 2310 Rijkevorsel 

www.schapenhof.be 

In 2010 beslisten de boeren van het Schapenhof het 

over een andere boeg te gooien. De handel in 

schapen staat niet meer centraal, nu is het een 

educatieve hoeve geworden. Er worden verschillende

geleide activiteiten georganiseerd waarbij schaap en 

spel centraal staan. 



Contactgegevens 

lokale toerismekantoren  

Toerisme Lille 

Rechtestraat 44 

2275 Lille  

014 44 82 33 

toerisme@lille.be 

www.lille.be/toerisme 

Toerisme Malle
Antwerpsesteenweg 246 

2390 Malle  

03 310 05 14 

toerisme@malle.be 

www.toerisme-malle.be  

Dienst vrije tijd en 

toerisme Ranst 
Antwerpsesteenweg 57 

2520 Ranst  

03 225 34 19 

toerisme@ranst.be 

Toerisme Zandhoven
Liersebaan 12 

2240 Zandhoven  

03 410 16 53 

toerisme@zandhoven.be 

www.zandhoven.be/vrije-tijd/toerisme/ 

Toerisme Zoersel
Handelslei 167 

2980 Zoersel  

03 2980 716 

toerisme@zoersel.be 

www.zoersel.be  
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