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Avontuurlijk wandelen,
hoe begin je eraan?

Deze wandelgids wil de aanzet vormen voor tal van wandelavonturen in
eigen land. Donkere bossen, ruige weides met wilde grazers, onstuimige
beken, verraderlijke vennen, wandelende duinen, wiebelende hangbruggen… het komt allemaal aan bod in Avontuurlijk wandelen in Vlaanderen.
De 20 belevenisroutes in dit boek, weg van
de platgetreden paden, werden minutieus
uitgezet en herhaaldelijk getest. Ze loodsen
je naar de mooiste natuurplekken van
Vlaanderen. Deze gids zal beslist de avonturier (opnieuw) in je wakker maken, want
volgende niet-alledaagse activiteiten staan
binnenkort op je wandelprogramma: zelf je
weg banen door ruigtes of wilgenstruweel,
de beek volgen als wegwijzer, een drassig

gebied doorkruisen, langs een zelf gekozen
track die steile helling bedwingen, tussen
vennen of plassen de mooiste vogels
spotten, met de nodige voorzichtigheid en
respect het graasgebied van Schotse hooglanders, galloways, konikpaarden of wilde
schapen doorkruisen, in deze prachtige
natuur overnachten. Of wat gedacht van
de sporen te volgen van bevers, dassen,
wolven, reeën of evers… onder het toeziend
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oog van de oehoe, de zeldzame nachtzwaluw of de grote zilverreiger.
De meeste wandellussen zijn beperkt in kilometers, opdat ook de jongste ontdekkers
met een hart voor avontuur mee op pad
kunnen. Slechts één wandeling is beduidend langer (25 km) en die voert door de
Kalmthoutse Heide.
In elk geval staat elke tocht uit deze gids
garant voor onvergetelijke familiebelevenissen en onverwachte ontmoetingen met
bijzondere dieren.

Wildlife (zoogdieren)
Wildlife (vogels)
Wildlife (vlinders/insecten)
Uitkijktoren, -platform
Modderige passages
Steile passages
Zeer smalle paden

Een wandeling kiezen

Een route kiezen doe je met behulp van
de overzichtskaart (blz. 6-7) waar je in een
oogopslag afleest waar de 20 avonturenroutes van deze gids zich situeren. Via de
inhoudsopgave verneem je welk natuurgebied iedere wandeling doorkruist én zie je
meteen ook hoe lang de tocht is.
Je kunt je ook laten leiden door de ‘ingrediënten voor avontuur’. Die werden vertaald
naar handige icoontjes die aan het begin
van elk hoofdstuk opgesomd staan. Ben
je bijvoorbeeld specifiek op zoek naar een
tocht waarbij je zelf je weg moet zoeken of
een wandeling waar je veel kans maakt om
wilde dieren te ontmoeten, dan blader je
naar de openingspagina van ieder hoofdstuk speurend naar
en
.

Door militair domein
Uitrusten in een hangmat
Hangbrug
Bivakplaats
Lange afstand
Door het zeewater wandelen
‘Tropische’ hitte in open terrein
Over de grens
Verlaten gebouw/industrie
Met behulp van een touwenparcours berg beklimmen

Bloemrijke ruigtes

		

Water als routeaanwijzing

Deze gids gebruiken

Zelf je weg kiezen
Houten paden, vlonderpaden
Wilde grazers
Behendigheid nodig
Fauna-uitkijkplaatsen

Elk hoofdstuk in deze wandelgids is volgens
eenzelfde stramien opgebouwd.
In de intro lees je wat je mag verwachten
van de wandeling. Handige icoontjes geven
aan welke ‘avontuurlijke ingrediënten’ de
tocht in petto heeft. Een greep uit het aanbod: hangbruggen, modderige passages,
steile klim, vlonderpaden, wilde grazers…
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De blok praktische informatie omvat volgende lemma’s:
• AFSTAND VAN DE ROUTE
• MOEILIJKHEIDSGRAAD
Die wordt bepaald door de combinatie
van afstand en hoogtemeters. Maar ook
de aanwezigheid van moeilijke passages
zoals modderige trajecten beïnvloeden
de moeilijkheidsgraad.
• VERTREKPLAATS
De gemeente waar je van start gaat
• AVONTUURGEHALTE
Aangeduid met 1 tot 5 wandelschoenen
, in functie van het aanbod
van ‘avontuurlijke ingrediënten’ en de
totaalbeleving.
• HOE KOM JE ER?
Beknopte wegbeschrijving naar de plaats
van vertrek
• AARD VAN DE WEG EN HET TERREIN
Neem deze paragraaf goed door
alvorens je op pad gaat. We geven daar
soms tips mee van zaken die je het beste kunt meenemen of aantrekken.
Met speciale aandacht voor

•

•

•
•

‘aandachtspunten’ : waar moet je
extra aandacht aan besteden, extra alert
voor zijn.
BEWEGWIJZERING
Waar mogelijk werd de wandelroute
uitgezet via wandelknooppunten, maar
vaak is er helemaal geen signalisatie
voorhanden, en dan is het heel belangrijk om de routebeschrijving erg
aandachtig door te lezen. Dit staat dan
aangegeven in de tekst.
IDEALE PERIODE
Het is altijd goed te weten wanneer
je welke wandeling het beste maakt.
Bepaalde periodes kunnen een boeiender en mooiere tocht opleveren, of de
kans vergroten om bepaalde fauna te
spotten.
VERGEET NIET
Wat neem je het beste mee op deze
wandeling?
ETEN EN DRINKEN
Waar kun je drank en/of proviand inslaan? Of bij welke tocht moet je op voorhand alles in je rugzak hebben steken?
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De routebeschrijving van de wandeling
volgt de referentiepunten (rode cijferbollen) die je ook op de overzichtelijk wandelkaart terugvindt. Voor elk traject – tussen
twee referentiepunten – wordt de afstand
aangeduid.
In de cursieftekstjes lees je leuke weetjes
en achtergrondinformatie.
Het donkergroene kader schetst heel
bondig het natuurgebied waar de wandeling doorheen loopt. In de lichtgroene
kadertekst krijg je extra tips voor meer
avontuur.

De oranje tekstblokken ten slotte
verschaffen je handige informatie en/of
weetjes die tijdens het avontuurlijk wandelen van pas kan komen: van wildsporen
herkennen tot veilig met wilde grazers
omgaan, van vuur maken in de natuur tot
tips voor de aankoop van een kwalitatieve
verrekijker.

DE UITRUSTING VAN DE
AVONTUURLIJKE WANDELAAR

Voor een avontuurlijke wandeling in Vlaanderen heb je geen duur, gespecialiseerd
top-outdoormateriaal nodig. Hoe langer de tocht en hoe extremer de weersomstandigheden (zeer warm of koud, veel regen …), hoe meer aandacht je aan je kledij moet
besteden. In wat volgt, sommen we graag de essentials voor elke avontuurlijke wandelaar op. Daarna belichten we enkele items voor de meer gevorderde avonturiers.
REGENJAS
Een regenjas heeft een dubbele taak: de regen (water) buitenhouden en het zweet
(waterdamp) afvoeren naar buiten. De eerste generatie outdoor-regenjassen waren
potdicht: geen druppel regen kwam er in, maar je kreeg het snel veel te warm door
het gesloten karakter van de stof. Op den duur werd je in die regenjassen toch nat
(en kreeg je koud) door je eigen transpiratie.
Moderne regenjassen zijn gemaakt van een selectief doorlaatbare vliesstof met erg
kleine poriën: regen (grote moleculen) kan er niet doorheen, maar transpiratievocht en
waterdamp (kleine moleculen) kunnen wel ontsnappen.
Tegenwoordig is het patent op dit vlies vervallen, waardoor je al voor een klein prijsje
een goede regenjas kunt kopen. Ben je
van plan om je regenjas ook op droge
momenten aan te houden, dan is het
aangewezen om wat meer te betalen
voor een jas met voldoende goed ademend vermogen.
Het is zeker ook een goed idee om voor
aanvang van een nieuw wandelseizoen
je regenjas opnieuw te impregneren.
Je strijkt je jas dan in met een speciaal
product, waardoor waterdruppels van je
jas afrollen en niet in de stof intrekken.
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STEVIGE STAPSCHOENEN EN WANDELSOKKEN
Wie graag (en vaak) wandelt, doet er goed aan te investeren in een paar wandelschoenen met A/B-zool en hoge schacht (die stevig rond de enkels zit). Maar even belangrijk
– om niet geplaagd te worden door voetkwalen – is de aanschaf van echte stapsokken.
Elk merk van wandelschoen heeft een bepaalde pasvorm (bijvoorbeeld een smalle of
brede leest) die minder of beter bij je voet past. Belangrijk is dat je je wandelschoen
uitvoerig past en uitprobeert in de winkel (wandel dus een paar keer rond!).
Voor avontuurlijke wandelingen in Vlaanderen en de Ardennen kies je het beste een
A/B-zool. Deze letter drukt de stijfheid van de zool uit. B-zolen zijn geschikt voor harde,
stenige ondergronden. Kies voor een hoge of halfhoge wandelschoen. Wie graag wandelt op avontuurlijker terrein, moet zijn enkels beschermen.
Aan de buitenkant zijn wandelschoen doorgaans gemaakt van leder, nubuck (licht
geschuurd leer) of cordura (kunststof). De binnenkant is maar zelden van leder. De
meeste wandelschoenen hebben een kunststofbinnenkant en zijn gevoerd met een
waterdicht membraan.
Wie niet van plan is om veel door sneeuw of zeer nat gebied te stappen, koopt bij
voorkeur wandelschoenen met leren buiten- en binnenkant. Het waterafstotend
vermogen van een lederen wandelschoen kun je verhogen door een behandeling met
een speciale wax/vet. Last but not least: bij een goede wandelschoen hoort een echte
wandelsok! Want wist je dat je wandelschoenen maar half zo doeltreffend zijn als je
er gewone katoenen sokken in draagt? Een goed paar wandelsokken vangt schokken op, voorkomt blaren, voert zweet af en houdt je voeten droog en warm. Kortom,
wandelsokken zijn een zegen voor je wandelcomfort. De meeste wandelsokken zijn
synthetisch: gemaakt van CoolMax of tencel, maar je kunt ze ook kopen in een mix van
synthetisch garen met merinowol.

AVONTUURLIJK WANDELEN 13

T-SHIRT VAN MERINOWOL
Wie graag nog enkele meer gespecialiseerde wandelkleding aanschaft, kan opteren
voor een wollen t-shirt. Misschien doet deze tip de wenkbrauwen fronsen, maar de
wolvezels van merinoschapen zijn fijner en dunner dan die van gewone wol. Hierdoor
prikt een merinowollen shirt amper. En een van de fijne eigenschappen is dat deze
wol ervoor zorgt dat de lichaamswarmte gemakkelijker wordt bijgehouden. Zelfs een
vochtig t-shirt blijft warm aanvoelen. Een andere, handige eigenschap is dat merinowol
veel minder snel dan bijvoorbeeld een katoenen t-shirt naar zweet ruikt. Zo kun je,
na een hele dag dragen, je merinoshirt zonder wassen te luchten hangen om het na
een paar uur opnieuw aan te trekken. Ideaal dus om mee te nemen op meerdaagse
wandeltochten.
Merinoshirts kun je in verschillende diktes kopen. Een dikte 200 is het ideale compromis tussen te warm en te koud. Goed om in gedachten te houden: in de dunnere
t-shirts komen er gemakkelijker gaatjes.
WATERAFSTOTENDE, SNELDROGENDE LICHTE BROEK
Zolang je als wandelaar in beweging bent, krijgen je benen niet snel koud. Kies daarom
liever niet voor een te dikke, waterafstotende broek. Ben je van plan om je wandelbroek
vaak te dragen overweeg dan om een broek met verstevigde stukken op zitvlak en knieën aan te kopen. Op die plaatsen verschijnen immers de eerste gaatjes. Hou ook volgende regel in gedachten bij de aankoop van een wandelbroek: een goede stapbroek
heeft geen hinderlijke naden op cruciale plaatsen. Loop in de winkel dus een paar keer
over en weer zodat je kunt voelen of de broek nergens schuurt.
SOFTSHELL
Het wonder onder de trekkingkledij! Een softshell combineert de eigenschappen van
een (regen)jas, een fleece en een windstopper. Lees, voor je een keuze maakt, goed de
technische eigenschappen van de softshell van jouw keus door. Het compacte karakter
van deze ‘jas’ garandeert in elk geval een ‘lichte’ wandeling.
FLEECE OF BODYWARMER
Ook een fleece is een onmisbaar kledingstuk voor een doorgewinterde wandelaar.
Dit dunne laagje kun je gemakkelijk opbergen of opnieuw bovenhalen naargelang
van de weersomstandigheden waarin je
op pad gaat.
Wil je het nog compacter, dan kun je
opteren voor een bodywarmer (een iets
steviger fleece zonder mouwen).

GROTE
GETEVALLEI
Drieslinter

1

Door de bloemrijke vallei
van de Getedraak

De Grote Getevallei is een natuurgebied in ontwikkeling. Natuurpunt zet zich samen met de Provincie
Vlaams-Brabant en het Regionaal Landschap ZuidHageland in om dit gebied geschikt te maken voor de
kamsalamander (de Getedraak), weidebeekjuffer en
grauwe klauwier. Populierenplantages maken bijgevolg
plaats voor ruige natuur en struweel. De hierna beschreven rondwandeling doorkruist het avonturenbos en
neemt je mee langs bloemrijke ruigtes.
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Uitkijktoren in Het Vinne

1 » 2

AFSTAND
8,05 km

MOEILIJKHEIDSGRAAD
Gemakkelijk
HOE
AVONTUURLIJK?

VERTREKPLAATS
Drieslinter
3 » 4

1
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HOE KOM JE ER?
Neem op de E314 afrit 25 (Diest/Halen).
Vervolgens neem de N2 richting Hasselt.
In Halen rijd je via Geetbets en Budingen
naar Drieslinter. Aan het Stationsplein
kun je je auto achterlaten.
AARD VAN DE WEG
EN HET TERREIN
Deze route loopt door de vallei van de
Gete, over gemaaide (vochtige) graspaden. Zeker wanneer het geregend heeft,
zijn zelfs goede wandelschoenen moeilijk
lang droog te houden.
In de zomer is een lange broek geen
overbodige luxe als bescherming
tegen brandnetels.
BEWEGWIJZERING
De route maakt gebruik van de knooppunten van het wandelnetwerk Getevallei.

IDEALE PERIODE
De paden kun je het hele jaar door
bewandelen, maar augustus is toch de
meest aangewezen maand om deze
tocht af te leggen; de ruigtes staan dan
mooi in bloei. In de winter wordt de vallei
gemaaid, waardoor het gebied wat monotoner en minder spannend wordt.
’s Ochtends, net voor zonsopgang,
kunnen mistflarden extra cachet geven
aan je wandeling.
VERGEET NIET
Mocht je deze Getewandeling toch in de
winter of periode van neerslag maken,
trek dan zeker gummilaarzen aan. Gezien
de afstand kies je dan het beste voor
zogenaamde staplaarzen; deze zijn wat
duurder dan gewone rubberlaarzen,
maar ze zijn voorzien van een stevige
wandelzool. Beslist geen overbodige luxe
tijdens deze 8 km lange wandeling.
ETEN EN DRINKEN
Op het Stationsplein kun je terecht in
Robby’s Muziekcafé, in fietscafé
Chalet en in café-frituur De Smid.

Grote Gete
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2 » 3

De wandeling

1 » 2
0,98 km
Van het Stationsplein aan wandelknooppunt 1 naar de met grote
stenen verharde weg aan wandelknooppunt 140
Wandel naar de informatieborden over de
Getevallei schuin tegenover Robby’s Muziekcafé. Van hieruit kun je Fietscafé Chalet
al zien waar de oude treinbedding van de
spoorlijn Tienen-Diest-Mol voorbijloopt. Op
deze oude IJzerenweg bemerk je paaltje
van wandelknooppunt 1 1 . Volg het
fietspad over een afstand van 15 m en duik
vervolgens bij een houten totempaal links
de Getevallei in. Je komt voorbij een avontuurlijke speeltuin. De route gaat rechtdoor
onder de boog ‘avonturenpad’ door.

Om te starten gaat deze wandeling
over een slingerend, gemaaid pad dat –

’s zomers althans – door een bloemrijke
ruigte voert. Via een hangbrug ga je de
Grote Gete over. Volg daarvoorbij de
rivier stroomopwaarts (naar rechts) naar
wandelknooppunt 140. Houd de Grote
Gete aan je rechterkant; je wandelt dus de
brug over de Gete niet over. Blijf voorbij het
klappoortje rechtdoor wandelen. Let op:
waar het gemaaide pad een zachte bocht
naar links maakt, volg je de Grote Gete
niet langer. Blijf op het gemaaide pad tot
je een volgend klappoortje bereikt. Voorbij
dit tweede klappoortje kom je op een met
grote stenen verharde weg en aan wandelknooppunt 140 2 .
Tijdens dit laatste stuk hoor je, vanaf het
voorjaar tot de zomer, in het struweel links
van het pad de contactroep van zwartkoppen; deze vogels zijn een beetje kleiner
dan merels en hebben eigenlijk helemaal
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ID-KAART VAN HET GEBIED

ID

In het zuidoosten van de provincie Vlaams-Brabant ligt de Vallei van Grote Gete. Dit
gebied was reeds in de tijd van hertog Jan van Brabant (13de eeuw) een zompig moeras. De ’s-Hertogengracht werd aangelegd voor de ontwatering van de natte gronden,
opdat er aan landbouw zou kunnen worden gedaan. Openingen in de Getedijk en ondiepe laantjes doorheen de graslanden beoogden dan weer net het tegenovergestelde:
bij overstromingen zorgden deze voor de natuurlijke bemesting van de percelen door
slibrijk water aan te voeren.
Momenteel doet de Getevallei onder andere dienst als natuurlijke waterbuffer voor
woon- en landbouwzones in de ruime omgeving. Het water wordt hier bij felle neerslag
opgeslagen, zodat de bewoners van dorpen als Linter gespaard blijven van wateroverlast. Het ’vastgehouden’ water zorgt op zijn beurt voor een rijke biodiversiteit in het
natuurgebied.
geen zwarte kop, enkel een inktzwart petje.
Als je een roodbruin petje ziet, dan heb
je te maken met een vrouwtjeszwartkop.
Deze vogelsoort houdt van dicht struikgewas en laat zich bijgevolg maar moeilijk
zien. Horen kun je deze zwartkoppen des
te beter; hun contactroep doet denken
aan twee keitjes die tegen elkaar worden
geslagen.

3 » 4

2 » 3
0,75 km
Van de met grote stenen verharde
weg aan wandelknooppunt 140
naar de brede tweesporenweg
aan wandelknooppunt 129
Ga enkele meters naar links om vervolgens
rechts langs een volgend klappoortje naar
wandelknooppunt 100 te stappen. De route loopt over een graspad door bloemrijke
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graslanden en ruigtes. Je volgt hierbij de
grens van het grasland, met rechts van je
enorme braamstruwelen. Aan een Getedraak-informatiebord loop je heel even
over een houten vlonder.
Kamsalamanders zijn heel zeldzaam. Het
zijn de grootste inheemse watersalamanders: de vrouwtjes kunnen tot liefst 18 cm
groot worden. Deze salamanders worden
ook ‘(water)draken’ genoemd, omdat de
mannetjes in de paartijd een hoge, gekartelde rugkam hebben. Door de zeldzaamheid
van de soort maak je maar weinig kans om
onderweg een kamsalamander te zien. Als
je wat meer kans wilt maken om waterdraakjes te spotten, kijk dan eens op de
excursiekalender van Hyla, de amfibieën- en
reptielenwerkgroep van Natuurpunt.
Voorbij een tweede grasland kom je aan
een lager gelegen vlonderpad dat je droog
door een pas gekapt populierenbos voert.
Een honderdtal meters voorbij dat gekapte
bos loop je tot aan knooppunt 100. Wandel
links door de ruigte naar knooppunt 129.
Je stapt opnieuw op een graspad, aan

4 » 5

de rand van een populierenbos. Op het
einde van het grasland kom je aan een
klappoortje; hier gaat je route naar rechts
over een wat saaiere, brede tweesporenweg,
die je niet veel uitzicht biedt op het landschap. Maak gebruik van de plekken waar er
geen bos is om het landschap te bewonderen. Al snel kun je aan knooppunt 129
de tweesporenweg verlaten 3 .
3 » 4
1,80 km
Van wandelknooppunt 129 aan
de brede tweesporenweg naar de
betonweg bij wandelknooppunt 137
Aan wandelknooppunt 129 ga je naar links
door een klappoortje. Jouw route volgt grotendeels de rand van het bos en gaat, zoals
zo vaak hiervoor, over een gemaaid graspad. Als je aan de ’s Hertogengracht komt,
wandel je even naar links om vervolgens de
gracht via een bruggetje over te steken.
Blijf rechtdoor gaan over een aanvankelijk
smalle weg langs landbouwpercelen. Waar
het pad begint te stijgen ben je de Hazeberg aan het opwandelen. Bij de T-splitsing
ter hoogte van wandelknooppunt 130 sla
je rechts af, richting knooppunt 137. Het
aanvankelijk brede open graspad wordt
gelukkig snel een smaller en spannender
pad langs een houtkant. Nadat de houtkant
plaats heeft gemaakt voor een bomenrij
van populieren, bakenen kleine, vierkante,
betonnen paaltjes je weg af. Aan het laatste
betonnen paaltje bereik je een betonweg
bij wandelknooppunt 137 4 .
4 » 5
1,28 km
Van de betonweg bij wandelknooppunt 137 naar de Grote Gete
De wandeling gaat naar rechts richting
knooppunt 128. Aan een vorksplitsing neem
je rechts de Doysbroekweg. Ongemerkt heb
je over de ’s Hertogengracht overgestoken.
Ter hoogte van knooppunt 128 blijf je nog
heel even op een verharde weg doorstappen

Het Vinne: voor de dappersten

1 » 2

2 » 3
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TIPS VOOR NOG MEER AVONTUUR

VOOR DE KLEINSTEN
Bij het vertrekpunt van de route loop je even door een speelbos. De kleinsten kunnen
hier klauteren naar het voorbeeld van de eikelmuis.
Wie met erg jonge kinderen op pad is, kan een kleine wandellus maken door volgende
wandelknooppunten te volgen: 1 » 140 » 19 » 101 » 138 » 10 » 1. Dit wordt ook wel
het Avonturenpad Getevallei genoemd, en de route komt eveneens langs de hangbrug.
VOOR DE KLEINSTEN EN HUN OUDERS
In de Getevallei ligt een van de mooiste bivakzones van Vlaanderen: Bivakzone de Getedraak. Je vindt hem aan referentiepunt 6, naast de IJzerenweg, die ondertussen omgebouwd is tot fietspad. De bivakzone verdient vijf sterren omwille van zijn schitterende
ligging, de speeltuin en de Kamsalamanderhut. Deze overdekte, halfopen informatiehut
is ideaal voor een lunch bij regenweer.
VOOR DE DAPPERSTEN
Je kunt de hierna beschreven wandellus combineren met een lus rond Het Vinne, het
enige natuurlijke zoetwatermeer van Vlaanderen. Aan het Vinne is eveneens een bivakplaats aanwezig. Dus als de afstand te groot is om op een dag te wandelen, dan kun je
er een tweedaagse van maken.
Je bereikt het provinciaal natuurdomein Het Vinne door van referentiepunt 1 volgende wandelknooppunten te volgen: 1 » 18 » 17 » 321 » 318 » 319 » 39 » 300 » 301
» 304 » 307. Het enkele traject is 7,4 km lang. Je kunt er ook voor kiezen om de met
rood-witte streepjes aangeduide GR-route te volgen vanaf het moment dat je de IJzerenweg hebt verlaten. Aangekomen in het Vinne heb je ongeveer 1 km verderop een
bivakplaats waar je je tentje kunt opzetten. Ga hiervoor naar wandelknooppunt 306 en
vervolgens een stukje in de richting van knooppunt 307.
richting knooppunt 102. Voorbij een tractorsluis zie je links van je een jonge knotwilgenrij. Let goed op: waar het bos aan je rechterkant eindigt, gaat je route links over een smal
paadje richting knooppunt 102.
Een smal en spannend pad met links van je
hakhoutbosjes brengt je door natuurreservaat Doysbroek. Een lange broek komt goed
hier goed van pas, want de brandnetels
tieren welig. Na een poosje volg je links een
wat breder pad. Houd 100 m voorbij het
klappoortje rechts aan. De verwijzing naar
wandelknooppunt 102 brengt je tot bij een
volgend klappoortje. Blijf rechtdoor stappen
tot je de Grote Gete 5 bereikt bij knooppunt 102.

5 » 6
1,94 km
Van de Grote Gete naar de grote
schuilhut aan de IJzerenweg
Volg de Grote Gete stroomafwaarts richting knooppunt 101.
Na een lange droge periode is de
stroming van de Grote Gete amper zichtbaar. Gooi een blaadje in de beek of
kijk naar de richting van de slierten
waterplanten (fonteinkruid) die in de
beekbodem wortelen.

Vanaf hier laat je je ruim 1 km leiden door
de Grote Gete, tot je aan een metalen brug
over het riviertje en bij wandelknooppunt
101 komt.
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Neem de brug over de Gete naar knooppunt 138. Vanaf het smalle graspad langs
de Grote Gete zie je de kerk van Drieslinter. Even daarvoorbij draait het pad van de
Gete weg. Nadat je twee kleine bruggetjes
hebt overgestoken, kom je langs een informatiebord over de waterspitsmuis. Blijf
rechtdoor lopen.
Voorbij een volgend informatiebord, deze
keer over de sleedoornpage, steek je
opnieuw een brugje over. Zowat 50 meter
voorbij de gracht draai je naar rechts.
Eens over de volgende korte brug over
de Getegracht, kom je aan een avontuurlijke speeltuin. Loop in de richting van de
grote schuilhut, met boeiende en mooi
geïllustreerde informatie over de natuurprojecten in de Grote Getevallei. Naast
de schuilhut 6 bevindt zich bivakzone
Getedraak.

6

» 1 1,30 km
Van de grote schuilhut aan de
IJzerenweg tot aan het Stationsplein
aan wandelknooppunt 1
Let goed op: wandel niet tot aan de spoorwegbedding (de IJzerenweg) maar draai
meteen voorbij de schuilhut het smalle pad
richting wandelknooppunt 10 in. Dit schaduwrijk traject loopt aanvankelijk naast de
oude spoorwegbedding. Even verder buigt
het pad weg van de spoorwegbedding om
vervolgens terug naar de Gete te lopen.
Aan wandelknooppunt 10 stap je even
over de geasfalteerde spoorwegbedding.
Pas op voor de fietsers. 40 m voorbij de
paaltjes die ervoor zorgen dat er geen
auto’s op het fietspad kunnen rijden, duik
je rechts een smal pad in, richting wandelknooppunt 1. Je komt langs de avontuurlijke speeltuin met houten huisjes van het
begin van de rondwandeling. Zwenk tot
slot naar links en je staat weer aan wandelknooppunt 1, aan het Stationsplein 1 .
6
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WILDKAMPEREN DOE JE NIET ZOMAAR

In principe is wildkamperen in België verboden. Bivakkeren, overnachten in een tentje
voor één (of twee) nacht(en) mag op een twintigtal officiële bivakplaatsen in Vlaanderen.
Een overzicht vind je op www.bivakzone.be. Reserveren is meestal niet nodig. Een tent
mag dan hoogstens 48 uur blijven staan. Het comfort is elementair. De meeste bivakplaatsen zijn uitgerust met een composttoilet, een waterpomp en een vuurplaats.
Bivakkeren doe je volgens het principe leave no trace. Alles wat je hebt meegebracht en
gebruikt, neem je ook weer mee. Wanneer je vertrekt, mag uit niets blijken dat je er ooit
bent geweest. De bivakplaatsen in Vlaanderen zijn doorgaans enkel te voet, per fiets
of per paard bereikbaar. Ze liggen op een rustige plek te midden van mooie natuur.
Vergeet dus niet dat je te gast bent in de natuur!
UITRUSTING VOOR DE WILDKAMPEERDER
Investeer in een compacte, lichte tent. Een tentje is comfortabel als je erin kunt zitten
zonder je te hoeven bukken. Om je spullen droog te houden is het handig om buiten
het slaapgedeelte nog een overdekt deel te hebben. Bespaar niet op kwaliteit. Een
goed onderhouden tent kan erg lang meegaan. Om het ’s nachts niet koud te hebben is
een isolerend matje onontbeerlijk. De meeste koude komt immers uit de grond. Goed
isolerend matjes die licht en compact zijn, zijn niet goedkoop. Desnoods kun ook twee
goedkopere matjes op elkaar leggen.
Even belangrijk is een warme slaapzak. Laat je adviseren in een speciaalzaak. Als je niet
genoeg budget hebt voor topkwaliteit, kun
je ook een lakenzak in je slaapzak leggen.
Kleed je in elk geval warm aan om onder
de wol te gaan. Langs je hoofd verlies je
heel wat warmte, slaap bij lage temperaturen met een muts. Trekkers die last hebben van koude voeten dragen het beste
sokken om te slapen. Een laatste tip: een
lege drankfles gevuld met warm water kan
perfect dienstdoen als waterkruik.
SLAPEN IN OPENLUCHT
Slapen onder de blote sterrenhemel is
nog leuker dan in een tent. Met een goede hangmat, touwen die lang genoeg zijn
en twee bomen in de buurt heb je geen
tent of matje nodig. Een goede slaapzak
blijft een must. Wie geen vertrouwen
heeft in het weer kan nog altijd een tarp
meenemen. Dat is een waterdicht zeil
dat je boven je hangmat spant. Met een
hangmat en een tarp ben je bovendien
lichter bepakt op pad dan wanneer je een
tent meeneemt!

www.lannoo.com
TEKSTEN
FOTOGRAFIE
CARTOGRAFIE
VORMGEVING
OMSLAGFOTO’S
			
UITGEVER

Michaël Cassaert
Koen De Langhe
Tatjana Matysik
Keppie & Keppie – Stefan Lantsoght, Freepik.com
front: Imgorthand / iStock
back: Koen De Langhe
Lieven Defour

© Uitgeverij Lannoo nv., Tielt 2020
CONTACTADRES
Uitgeverij Lannoo
Kasteelstraat 97 – B-8700 Tielt
www.lannoo.com

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, scan, microfilm of op welke wijze ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

D/2020/45/511 – NUR 502 – ISBN 978-94-014-6327-0

FOTOVERANTWOORDING

Alle foto’s zijn van Koen De Langhe, met aanvullingen van:
blz. 18: Jeroen François / blz. 25: www.bivakzone.be / blz. 28 links midden: Johan De Meester / blz.
37 boven: Natuurpunt vzw / blz. 40 linksboven: Nico Tulner / blz. 52 linksboven: kijknaarnatuur.nl /
blz. 61 rechts midden: Wouter Pattyn / blz. 71: Jim / blz. 74: kijknaarnatuur.nl / blz. 84 links midden:
Erfgoed.be / blz. 91 linksboven: Marc Driesen / blz. 93: Marc Driesen / blz. 96 linksboven: Tim Van
Looy / blz. 113 boven: Rixster II / blz. 114 boven: Wouter Pattyn / blz. 128 boven: Wouter Pattyn /
blz. 136: Johan De Meester / blz. 143: Mie De Backer/ Toerisme Provincie Antwerpen / blz. 158: Marc
Deschuytter / blz. 161: Daniël Jolivet / blz. 164 links midden: W. Poelman / blz. 182 linksonder: Johan
De Meester / blz. 185: Sari Van den Bossche / blz. 202: Limburgs Landschap / blz. 206 links midden:
Cor Kruijf / blz. 213: Phatra / Shutterstock.com / blz. 216 links midden: Natuurpunt vzw

