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Wandelknooppuntennetwerk
Ontdek nu het Bosland wandelnetwerk! Dit wandelnetwerk strekt zich uit over de 4 Boslandgemeenten en verbindt de bekende
wandelgebieden met nieuw te ontdekken plekjes in Bosland. Meer dan 70% van de routes loopt over rustige, onverharde paden.

Wandelkaart

Onze diensten werken op afspraak.

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



Je kan de wandelkaart en bijhorende 2 inspiratieboekjes kopen in het Vrijetijdsloket en via de webshop van Wandelen in Limburg
(https://www.wandeleninlimburg.be/nl/webwinkel/bosland/wandelkaart/wandelnetwerk-bosland/151/) voor de prijs van €8.
Via de website www.wandelknooppunt.be (http://www.wandelknooppunt.be/) en de smartphone app Wandelknooppunt kan je ook op
je mobiel handig gebruik maken van het Bosland wandelnetwerk.
Neem dan een kijkje naar het inspiratieboekje waar 6 Bekende Vlamingen (https://www.bosland.be/publicaties/dl/94/boslandwandelnetwerk-suggestielussen.pdf) hun favoriete Boslandroute uitstippelen. Of bekijk 21 dolle tips voor kinderen
(https://www.bosland.be/publicaties/dl/93/bosland-wandelnetwerk-kinderboekje.pdf)! Echte aanraders!

Parkeren

Deze plaatsen in Hechtel-Eksel zijn makkelijk te bereiken en je kan er gratis parkeren. De ideale plekken om te starten aan je tocht.
- Parking Pijnven, Kiefhoekstraat 16, 3940 Hechtel-Eksel
- Parking In den Brand, Kamertstraat z/n, 3940 Hechtel-Eksel
- Parking Resterheide, Begijnenstraat z/n, 3940 Hechtel-Eksel
- Parking Kerk Eksel, Kerkplein z/n, 3940 Hechtel-Eksel

Probleem onderweg?
Ontdek je onderweg een probleempje? Ontbreekt er een bordje of is de weg in slechte staat? Laat het ons weten! Geef de locatie en het
probleem door via meldingen@rllk.be (mailto:meldingen@rllk.be?subject=Bosland%20wandelnetwerk%20%20Melding%20probleem) en wij lossen het zo snel mogelijk op!

 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 13:30 tot 17:00
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)
T BE0216.772.828 (tel: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/)
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