Kempens natuurschoon op zondag 11 november 2012

‘De Wandeling van de Vijf Waterlopen’

Een unieke wandeling door 4 prachtige natuurgebieden.
Ria (onze eigenste Ria) en Dirk Potters (actief lid van VZW Natuurpunt en zelf beheerder van één van die 4
natuurreservaten waar we doorheen zullen wandelen) nemen ons mee op een +/-17 km lange, unieke
natuurbeleving, waarbij we 4 verschillende natuurreservaten zullen aandoen.
We vertrekken aan de ‘Tikkebroeken’, we lopen langs de oevers van de Rooie Loop tot aan de ‘Goriënberg’, we
komen langs een recent opengemaakt typisch Kempisch ven en de Looiendse Nete. Na de middag doen we ‘Reties
Heiken’ aan, langs akkers en de oevers van de Kleine Nete, langs typisch Kempense dennenbossen, even proeven
van de Zwarte Nete, via een prachtig plankenpad dwars door een moerasbos, we stoppen even aan een
uitkijkplatform aan de oever van de Witte Nete………; een wandelprogramma om van te watertanden.
Samenvattend : 4 natuurreservaten, 5 waterlopen (die uiteindelijk allemaal samenkomen in de Grote Nete en later
in de Schelde), landwegen, boswegen en natte graspaadjes, over droge heide naar akkerland, dennenbossen en
moerasbos.
We nemen onze picknick mee; onze bokes eten we op in de tuin van onze gids (er staat een tent met tafels en
stoelen waar we, vrijblijvend en aan democratische prijzen verse soep (3 euro)/koffie, bier, frisdrank (1,5
euro)/Gageleer (een lekker streekbiertje aan 2,5 euro) kunnen nuttigen.
We eindigen in de gezellige taverne ’t Meulezicht, waar zij die dat wensen kunnen genieten van vol-au-vent,
stoofvlees, goulash of van het overheerlijke St-Maartensstoofpotje (d.i . kalkoen, gerookt spek, wortelen, boontjes,
champignons en zilveruitjes); elk van deze schotels wordt geserveerd met brood of frietjes en kost 11€.
Wie mee gaat eten, geeft Ria een seintje vóór 04/11/2012 !!!
Practische info :
Vertrek : om 09u45 aan hoofdingang natuurgebied Tikkebroeken (routebeschrijving zie hieronder; wie met GPS
rijdt, tikt gewoon ‘Kluis, Kasterlee’ in);
- Vanuit Gent (+/- 110 km) te bereiken : E17 Antwerpen; na Antwerpen neem je de E34 Turnhout-Eindhoven. Neem afrit 24
en ga naar rechts, richting Kasterlee. Na 3 à 4 km zie je een wegwijzer naar “Autobanden Sooi”, daar ga je links (d.i. vlak voor
een verdeler van landbouwmachines). Deze baan blijf je een km of drie volgen, je passeert de autobandencentrale, even verder
een kerkje uit de jaren zestig (aan het kerkje staat al een wegwijzer), voorbij het kerkje neem je de vierde straat rechts. Er staat
een wegwijzer naar het reservaat. Als je deze afslag mist, kom je na een paar honderd meter aan een T splitsing. Je draait terug
en neemt de eerste straat links, dat is de Kluis. De startplaats bevindt zich ongeveer 500 meter verder aan de rechterkant;

- Afstand wandeling : +/- 17 kilometer (ontspannen en rustige dagwandeling);
- Aan weersomstandigheden aangepast schoeisel (liefst hoge, stevige wandelschoen) en kledij; in november kan
het er behoorlijk nat bijliggen;
- Deelnameprijs : 7,5 Euro per persoon (leden Finagent2) en 8,5 Euro per persoon (niet-leden Finagent2)
(kinderen -16jaar mogen gratis mee); leden van VZW Natuurpunt betalen 2,5 Euro minder per persoon;
In deze prijs is inbegrepen : de deelname wandeling, de ingang voor de 4 natuurreservaten en de gidsbeurt;
- Inlichtingen :
bij Ria VANDERSCHOOT ria.van.der.schoot@telenet.be Gsm : 0497/46.11.04
…….

