 (/aanmelden)

(/)

 Home (/) ● Vrije tijd & Toerisme (/vrije-tijd-toerisme) ● Toerisme (/toerisme-2) ● Wandelen (/wandelen-2) ● Wandelgebieden (/wandelgebieden-2)
● Wandelgebied Pijnven

Wandelgebied Pijnven

Het Pijnven is een bos van maar liefst 2.000 ha groot, ideaal om urenlang in rond te dwalen. Zeker met de allerkleinsten, want zij
kunnen hun hartje ophalen in het reusachtig speelbos. Fietsen door de Bomen, de Vlindervallei en het wilgenkunstwerk ‘De boom in’
van Will Beckers maken van deze wandelingen unieke belevenissen. De verschillende lussen in dit gebied variëren van 2,4 km tot 10,4
km.
Voor €2,5 koop je een handige wandelkaart van dit gebied. Je kan je wandelkaart kopen in het Vrijetijdsloket of deze hier
(https://hechtelekselwinkelt.be/be-nl/gemeentehechteleksel/category/10839/kaarten-en-boeken) alvast online bestellen.

Bosbewonersroute (blauwe wandeling)

Onze diensten werken op afspraak.

Maak een afspraak (/hoe-maak-je-een-afspraak)



Op deze route maken kinderen kennis met de dieren van het Pijnven. Ze moeten de dieren
zoeken en via speelse opdrachten de vaardigheden van de dieren met die van zichzelf
vergelijken. Zo leren ze de bewoners van het bos en zichzelf beter kennen.
Afstand: 2,4 km
Duur: ca. 40 minuten

Oranje wandeling
Download deze route op je smartphone en ontdek al wandelend de meest bijzondere
plekjes in het Pijnven. De boswachter geeft je uitleg over hoe het landschap beheerd
wordt en welke zeldzame dieren hier wonen. Download op www.natuurenbos.be/bosland
(http://www.natuurenbos.be/bosland)
Afstand: 6,4 km
Duur: ca. 1u40

Rode wandeling
Wie graag stevig doorstapt, kiest best de rode route. Je doorkruist het hele bos, tot aan
de Vlindervallei, waar je even kan uitrusten. Hou zeker halt aan het wilgenkunstwerk ‘De
boom in’ van Will Beckers.
Afstand: 10,3 km
Duur: ca. 2u15

Parkeren
Parking Pijnven, Kiefhoekstraat 16, 3940 Hechtel-Eksel

 Contactinformatie
Vrijetijdsloket (/diensten/vrijetijdsloket)
Gemeenschapscentrum De Schans
Schansplein 1
3940 Hechtel-Eksel

 011 73 01 50 (tel:011 73 01 50 )
 011 73 35 65 (tel:011 73 35 65)
 vrijetijd@hechtel-eksel.be (mailto:vrijetijd@hechtel-eksel.be)
Openingsuren

Vandaag open van 09:00 tot 12:00, van 13:30 tot 19:00
Morgen open van 09:00 tot 12:00

Alle informatie (/diensten/vrijetijdsloket)




LOKAAL BESTUUR HECHTEL-EKSEL
Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel
T 011 73 40 37 (tel:011 73 40 37), info@hechtel-eksel.be (mailto:info@hechtel-eksel.be)
BE0216.772.828
Volg ons op Facebook (https://www.facebook.com/LokaalBestuurHechtelEksel)
●

Volg ons op Instagram (https://www.instagram.com/lokaalbestuurhechteleksel/)

●

Volg ons op LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/lokaal-bestuur-hechtel-eksel/)

●

Toegankelijkheid (/toegankelijkheidsverklaring)

●

Sitemap (/sitemap)

●

Cookies & Privacy (/privacy)

