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Ten noorden van Genk en Peer ligt het Belgische plaatsje Lommel, bekend van het natuurgebied de
Sahara. De ingrediënten van deze gemakkelijke en bosrijke wandeling zijn leuke bospaadjes, heide, zand,
water en een fantastische uitkijktoren. Vanaf de jachthaven wandelt u eerst langs een mooi zandstrand
van een meer en dan loopt u langs een mooi heidegebied. Voorbij de eerste brug struint u geruime tijd over
leuke bospaadjes langs het vakantiepark Vossemeren. Voorbij de tweede brug steekt u via een prachtige
voetgangersbrug het kanaal Bocholt-Herentals over en dan wandelt u naar het zandgebied De Sahara. Hier
wandelt u geruime tijd over de strandjes met wit zand en dan komt u bij de uitkijktoren. Na het beklimmen
van de 144 treden heeft u boven een schitterend uitzicht over het natuurgebied. De terugweg gaat dan weer
langs het kanaal en over slingerende bospaadjes. Aan het eind is een mooi terras aan het water. Neem zelf
proviand mee. In de Sahara staan geen zitbanken, neem een dekentje mee om aan het meer te pauzeren.
Het grootste gedeelte van de route is onverhard.

blz 2 van 3
GPS-afstand 16000 m, looptijd 4 uur en hoogteverschil 12 m

Startadres: Taverne De Meerpaal, Boskantstraat 60, Lommel. Tel: 0032-11915176. Geopend: Zie website
http://www.tavernedemeerpaal.be U kunt parkeren

1152 LOMMEL 16 km
1. Staande op de parkeerplaats met uw gezicht
naar de taverne gaat u R (groen/oranje rood) over
de asfaltweg langs de slagboom. Aan de Tsplitsing gaat u R (alle wandelmarkeringen) en
loop links van de ijzeren poort over het bospad.
Aan de 3-sprong, waar alle markeringen naar
links gaan, gaat u schuin R het talud op en volgt
u het pad over het talud met rechts uitzicht op het
meer. Negeer bospad links en volg het paadje
(niet de zandweg) langs het meer.
Negeer
zijpaden links. Waar het pad voor strandje
eindigt, gaat u L over het bospad dat daarna weer
langs het meer loopt. Let op! Voorbij een plek aan
het water, waar een paar schuine berken staan,
gaat u L over het bospad. Vlak daarna gaat u aan
de kruising R (alle markeringen) over het bospad.
Aan het eind van het meer loopt u RD (alle
markeringen).
2. Kort daarna gaat u aan de T-splitsing L. (U
verlaat hier alle markeringen).
Aan de ruime
kruising gaat u R (groen) langs een infobord. (U
loopt nu over het verbindingsstuk).
Aan de
ongelijke 4-sprong gaat u RD (groen). Aan de 3sprong gaat u RD (rood) langs een heidegebied.
Aan de volgende 3-sprong, waar de rode route
naar links gaat, loopt u RD (oranje). Aan de
kruising bij wandelknooppunt (wkp) 79 gaat u L
(80) over het brede bospad (dus niet het smalle
paadje rechts). Negeer zijpaden. Aan het eind gaat
u R (80) over het asfaltpad langs het kanaal
Bocholt – Herentals. (Het ruim 60 km lange kanaal
vormt de verbinding tussen de Zuid-Willemsvaart en
het Albertkanaal). Na brug gaat u bij wkp 80 RD
(52). Na 25 m gaat u bij infobord schuin R over
het zandpad. Aan het betonplaten pad gaat u L.
Negeer zijpaden. Waar het betonnen pad naar
rechts buigt, gaat u RD onder het viaduct door.
3. Na 20 m gaat u aan de 3-sprong, met 3 bomen
in het midden, R over het smalle bospaadje (witte
^ op boom). Het pad “raakt” even het kanaal en
buigt dan weer rechts het bos in. Aan de kruising
met bosweg gaat u RD (49) over het bospaadje.
Aan de 3-sprong bij wkp 49 gaat u RD (50). Aan

het betonplaten fietspad gaat u L (50). Vlak vóór
picknickbank neemt u het eerste bospaadje R
(50). Aan het fietspad bij wkp 50 gaat u L (57).
Aan de T-splitsing gaat u R (57) langs het kanaal.
Loop onder het viaduct door, neem het eerste
fietspad R en na 10 m gaat u L over de grindweg
langs het kanaal. Aan de 3-sprong, waar de
wandelmarkering rechts gaat, loopt u RD en loop
verder langs het kanaal. Aan de 3-sprong bij
infobord Limburg Fietsparadijs gaat u RD. Aan
de 3-sprong bij fietsknooppunt 546 gaat u R (232/
blauwe pijl) het bospad omhoog. Aan de Tsplitsing gaat u L (oranje/rood) de bijzondere
brug over. (Medio sept. 2018 stond hier wegens
werkzaamheden een hek voor fietsers maar
wandelaars kunnen er omheen. Laat even weten als
het hek weer weg is. Alvast bedankt).
4. Aan de overzijde gaat u R over het zandpad
langs een infobord en picknickbank. Na 50 m
gaat u aan de 3-sprong bij infobord RD over het
bospad. Beneden gaat u RD langs het kanaal. Na
40 m gaat u aan de 3-sprong L het steile
mountainbikepaadje omhoog. Boven aan de 3sprong gaat u RD door het holle bospad. Aan het
eind gaat u R over de bosweg. Na geruime tijd
gaat u aan de ruime 3-sprong L (32) over de
zandweg. Aan het eind gaat u RD (32/rood) langs
het betonnen fietspad. Na 40 m gaat u L (rood)
over het zandpad langs de houten afrastering.
Aan de 3-sprong gaat u L (rood/32) langs de
afrastering. Voorbij het meer gaat u L (rood/33)
over het zand en wandel dan vlak langs de
waterrand over het strand. Waar het struikgewas
begint, houdt u L aan zo kort mogelijk langs het
water. Blijf nu het paadje langs het meer volgen
tot u aan het eind op een landtong uitkomt waar u
zicht heeft op een verroest scheepswrak liggend
in het water.
5. Loop het zelfde paadje terug. Na 40 m gaat u
aan de 3-sprong bij blote bomenwortels L over
het zandpad. Houd L aan met links van u het
meer. Aan het eind bij de afrastering klimt u R
over het zand omhoog. Boven gaat u L over de

bosweg. U passeert bij zitbanken een uitkijkwand
en blijf de afrastering volgen (alle markeringen).
Negeer alle zijpaden en volg de afrastering tot u
bij de hoge uitkijktoren komt. Nadat u 144 treden
omhoog bent gelopen, heeft u boven schitterend
uitzicht over het hele natuurgebied, zeker doen!.
Bij infobord volgt u verder de afrastering. Aan de
T-splitsing gaat u R (alle markeringen/38). Aan de
3-sprong bij wkp 38 gaat u RD (39/blauw). Aan de
volgende 3-sprong, waar de blauwe route
rechtdoor gaat, gaat u R over het pad gelegen
tussen twee meren. Aan de kruising gaat u L
(geel/blauwe pijl).
Aan de omgekeerde Ysplitsing gaat u RD (40/rood/blauw).
6. Aan de T-splitsing bij wkp 40 gaat u R (41/44).
Aan de T-splitsing gaat u L (rood) over de
bosweg met links grasland. Aan de kruising bij
wkp 44 gaat u L (45) langs een greppel. Aan de Ysplitsing gaat u L verder langs de greppel. Aan
de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (45). Aan
de T-splitsing bij wkp 45 gaat u L (39). Neem het
eerste graspaadje R en ga kort daarna R over de
verharde bosweg. Aan het eind loopt u RD langs
een parkeerplaats en verlaten gebouw en volg
dan RD het pad langs het kanaal onder de brug
door. Negeer bospaadje rechts. Aan de 3-sprong
bij wkp 48 gaat u RD (56) langs het kanaal.
7. Let goed op de rechterzijde! Na circa 300 m
gaat u R het eerste bospaadje steil omhoog. Na
10 m gaat u boven aan de kruising L over het
hoog gelegen bospaadje langs het kanaal.
Negeer zijpaden en volg geruime tijd dit paadje
RD. Aan de kruising bij knooppuntpaal 67 gaat u
L (67) omlaag en ga dan R (67) verder langs het
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kanaal. Aan de 3-sprong bij bunker gaat u RD.
Circa 25 m vóór de volgende brug gaat u R (52).
Steek de asfaltweg over en ga RD (52) het
verharde pad omhoog. Neem het eerste pad
scherp L (52) omhoog. Boven steekt u L de brug
over. Meteen na de brug gaat u R (52) het

verharde pad omlaag. Aan de 3-sprong gaat u
scherp R (52) omlaag. Beneden gaat u L (80) over
het trekpad vlak langs het kanaal. Aan de 3sprong bij picknickbank en wkp 80 gaat u RD
(79). Bij de monding van de beek loopt u RD
langs het kanaal.
8. Na 40 m gaat u schuin L (ruiterroute 135) over
het bospaadje. Aan de omgekeerde Y-splitsing
gaat u RD en een paar meter verder gaat u aan de
Y-splitsing L. Aan de kruising bij ruiterpaal gaat
u RD. (U verlaat ruiterroute 135). Na geruime tijd
gaat u aan de kruising R (rood/109) over de
zandweg. (Hier heeft u aan het begin gelopen). Aan
de ruime kruising bij infobord gaat u R
(groen/109). Na 10 m gaat u schuin L
(groen/oranje/rood/74) omhoog langs de reling.
Volg geruime tijd het paadje. Aan de T-splitsing
bij wkp 74 gaat u R (groen/oranje/rood/82). Aan
het eind gaat u L (groen/oranje/rood/82) lang het
kanaal en u steekt de brug over. Aan de 3-sprong
bij wkp 82 gaat u L (groen/oranje/rood/75) het
paadje omlaag. Beneden gaat u L over het
zandpad. Al snel komt u bij het mooi gelegen
terras en de sponsor van deze wandeling, waar u
nog iets kunt eten of drinken. Er is heerlijke taart
verkrijgbaar. De uitbaters Leslie en Stijn
vernemen graag wat u van de wandeling vond.
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