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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 11,32 km  2.40 uur  15 m  15 m 
 

Hoewel de vorm van deze wandeling anders doet vermoeden, is dit een schitterende route! Hoog(s)tepunt 
van deze gemakkelijke wandeling door de Lommelse Sahara, is de schitterende uitkijktoren, genaamd De 
Reus van Bosland, de mooiste uitkijktoren in deze wandelgids. De wandeling begint met leuke bospaadjes 
langs het kanaal van Bocholt naar Herentals en dan loopt u door het natuurgebied naar de uitkijktoren. Het 
uitzicht is adembenemend. Hier staan ook picknickbanken om te pauzeren, na 4,5 km.  U loopt naar een 
uitstekende punt waar u een scheepswrak kunt zien en via een leuk paadje, vlak langs het water, loopt u 
naar het prachtige zandstrand, u waant zich op vakantie.  U struint langs de zandvlakte, langs nog mooie 
strandjes en dan loopt u langs het natuurgebied terug naar het kanaal.  Via een bijzondere 
voetgangersbrug steekt u het kanaal over en dan struint u over leuke bospaadjes terug naar de brasserie 
met terras. Onderweg staan genoeg banken.  
 
 

 
 

Startadres: Taverne - Brasserie De Elze, Elzen 49, Lommel.  Tel: 0032-11748965.  Geopend: Dagelijks vanaf 
11.00 uur, zondag vanaf 10.00 uur, dinsdag en woensdag gesloten. (Op zondag is er geen lunchkaart). 
Parkeer achter op de parkeerplaats. 

 
 

1678. LOMMEL 11,3 km 
 

1. Met uw rug naar de taverne gaat u R over de 
weg.  Na 50 m aan de ongelijke 4-sprong, bij 
varkensruggen en wandelknooppunt (wkp)  53, 
gaat u R (51), over de bosweg met links een 
beekje. Na bijna 400 m gaat u aan de T-splitsing L 
(51) over de grindweg  en meteen daarna  gaat u 
aan de 4-sprong, bij wkp 51, L het smalle bospad 
omhoog, dat na 100 m rechts omlaag buigt. (U 
verlaat hier de wandelmarkeringen). Na 150 m buigt 
het pad naar links  en ga dan L over de grindweg 
met rechts het asfaltpad/kanaal en links de 
bosrand. Vlak voor de brug gaat u aan de  
3-sprong, met bomen in het midden, schuin L het 
smalle steile paadje omhoog en boven steekt u R 
via brug het circa 57 km lange Kanaal van 
Bocholt naar Herentals (1843-1846) over, ook wel 
Kempisch Kanaal genoemd. 
 

(Het kanaal verbond in  eerste instantie de haven van 
Antwerpen met Bocholt. Sinds 1930 is het de 
verbinding tussen de Zuid-Willemsvaart en het 
Albertkanaal). 
 

Meteen na de brug gaat u schuin R (67) het 
asfaltpad omlaag.  
 

(Hier ziet u voor u de witte kerktoren van de O. L. 
Vrouw van Lourdeskerk (1953) in de Lommelse wijk 
Heide-Heuvel).  
 

Meteen daarna, aan de omgekeerde Y-splitsing, 
gaat u scherp R (67) het asfaltpad omlaag. 
Beneden steekt u in de bocht de smalle asfaltweg 
over, loop RD langs de twee zitbanken en ga dan 
meteen L (blauwe pijl) over het bospaadje.   
Let op! Na bijna 200 m gaat u aan de Y-splitsing R 

het bospad omlaag en even verder heeft u boven 
rechts mooi uitzicht op het beneden gelegen 
kanaal.   
 

2. 200 m verder gaat u beneden, bij de aan het 
kanaal staande betonnen oeverbunker, L over de 
grindweg met rechts het kanaal.   

(Deze bunker is één van de 15 oorlogsbunkers 

(1934-1936) die langs het kanaal tussen Lommel en 
Dessel liggen. Vleermuizen hebben in een tiental van 
deze bunkers hun ideale verblijfplaats gevonden). 
 

Na 200 m gaat u L (56) het smalle holle bospad 
omhoog.     
 

(U kunt ook de grindweg langs het kanaal geruime 
RD blijven volgen en na 1 km loopt u onder de brug 
door. Ga dan verder bij  punt 3).  
 

Boven aan de 4-sprong gaat u R over het 
bospaadje, evenwijdig aan het rechts beneden 
gelegen kanaal. (U verlaat 56). Negeer zijpaadjes 
links. Na ruim 300 m gaat u aan de 4-sprong R het 
holle paadje omlaag.  Beneden gaat u L over de 
grindweg  met rechts het kanaal.  Negeer zijpaden 
links en na 200 m ziet  aan de overkant van het 
kanaal een aanlegplaats.  100 m verder bij 
rood/wit bord/”plank” en markeringspaal 48 gaat 
u scherp L steil omhoog. Meteen daarna gaat u 
boven aan de 4-sprong R over het bospaadje. (U 
verlaat 56). Negeer zijpaden en blijf het smalle 
bospad RD volgen. Na 400 m gaat u aan de  
4-sprong RD (rode en blauwe pijl) en loop dan RD 
onder de brug door met rechts het kanaal.  

http://www.de-elze.be/
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3. Voorbij houten clublokaal van de 
kanovereniging Lommel, loopt u RD langs de 
grote parkeerplaats (Lossingsweg 99, Lommel). 
Aan het einde van de parkeerplaats gaat u in de 
rechterhoek RD (rode en blauwe pijl), het 
bospaadje omhoog en even verder heeft u boven 
rechts weer mooi uitzicht op het beneden gelegen 
kanaal. Aan de 3-sprong gaat u L (rode en blauwe 
pijl) omlaag en meteen daarna beneden aan de  
4-sprong gaat u R over de bosweg.  Negeer 
zijpaden.  
 

(Hier ziet u meteen rechts bij verbodsbord weer een 
aan het kanaal staande bunker).   
 

Na 150 m gaat u bij bord “Losloopzone” L via 
klaphek over de bosweg door het 
hondenlosloopgebied.  
 

(U kunt hier ook de bosweg RD blijven volgen met 
links de afrastering van het hondenlosloopgebied. Ga 
dan verder bij **** in dit punt).  
 

Meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing R over 
de bosweg.  Na 200 m, voorbij zitbank, gaat u aan 
de volgende Y-splitsing R en via klaphek verlaat u 
het hondenlosloopgebied. Meteen daarna **** aan 
de 3-sprong bij wkp 39 gaat u RD (38) en negeer 
meteen daarna zijpad rechts.   
 

4.  Meteen daarna, aan de 3-sprong, gaat u L het 
pad omlaag en u loopt tussen twee vijvers door.  
(Rechts ziet u de hoge uitkijktoren waar u dadelijk 
langs komt).  Aan de T-splitsing gaat u R (36). 
Negeer zijpaadjes. Na bijna 100 m gaat u aan de 
omgekeerde Y-splitsing RD (36). Negeer 
zijpaadjes.  100 m verder, aan de Y-splitsing, gaat 
u R (36), met rechts de volgende vijver. Blijf nu 
het bospad, dat twee bochten maakt, RD (36) 
volgen, met rechts de plas met het “blauwe” 
water (blauw alg) en dan passeert u na 200 m de 
prachtige 30 m hoge uitkijktoren, genaamd De 
Reus van Bosland, de mooiste toren uit deze 
wandelgids.  
 

(Hier staan ook picknickbanken. Het uitzicht boven is 
fantastisch. Op de reling staan de plaatsen, die u in 
de verte kunt zien. Boven ziet u ook het 
voetbalstadion van SK Lommel. Op een heldere dag 
kunt u  zelfs 25 km ver kijken.  De uitkijktoren is 
“ingewikkeld” in  3542,5 m touw). 
 

Loop verder RD. Vlak daarna, aan de T-splitsing 
voor grote plas en bij infobord en “kunstwerk” 
Leeuwerik, gaat u L over de bosweg met rechts 
de grote plas. Na 100 m, aan de Y-splitsing bij 
wkp 36, gaat u R (33/blauwe ruit/oranje cirkel/rode 
driehoek/wit-rood).  Negeer zijpaden links en blijf 
de bosweg, met rechts afrastering/plas, RD 
volgen. (Na 200 m passeert u rechts bij infobord een 
vogelkijkwand).    
 

5. Na 400 m gaat u op de zandvlakte meteen R 
omlaag met rechts afrastering en beneden bij het 
mooie strandje gaat u L.    
 

(Hier aan het srtandje ziet u in de plas een 
scheepswrak liggen. De boot is een restant van de 
kalkzandsteenfabriek, die tot eind jaren '70 van de 

vorige eeuw langs het kanaal was gevestigd. Eerst 
nog volledig, later met de voor- en achtersteven 
boven water en nu (2023) nog slechts 1 deel boven 
water). 
 

Negeer meteen zijpad links. Aan de ongelijke  
4-sprong, voor de grote plas, gaat u R over het 
smalle bospaadje.  Meteen daarna gaat u aan de 
T-splitsing bij de plas, L over het smalle paadje 
vlak langs het water.   
 

(Als u hier R langs het water gaat, komt aan het 
einde op het punt waar u het scheepswrak goed ziet 
liggen).  
 

Negeer zijpaden links. Na 400 m, bij achterkant 
bord “verboden te zwemmen” loopt u RD over het 
grote prachtige strand, vlak langs het water.    
 
(De plas ontstond door zandwinning tussen 1920 en 
1925. De uitstoot van de zinkfabriek van Lommel- 
Werkplaatsen zorgde er tussen 1902 en 1940 voor 
dat alle groene beplanting verdween. Het resultaat 
was 350 hectare dor landschap bedekt met wit zand. 
Om verdere uitdeining te voorkomen, werd na 
de Tweede Wereldoorlog naaldbebossing aangelegd. 
Met behulp van hagen van sprokkelhout 
(zogenaamde 'mutsaards') werd het proces van 
complete verzanding voorkomen. Hierdoor werd het 
zandgebied in omvang tot de huidige 193 hectare 
teruggedrongen. Heden ten dage staat het gebied 
bekend om de talloze watervogels en de exotische 
verwilderde zwarte zwanen. De Lommelse Sahara 
werd in 2005 uitgeroepen tot een van de 
"Allermooiste plekjes van Vlaanderen")  
 

Even verder passeert u links de volgende 
achterkant bord “verboden te zwemmen”  en  
wkp 33. Aan het einde van het strand, bij 
rietstrook, gaat u RD  en meteen daarna bij  
wkp 32 gaat u R (31/rood) over het zandpad met 
rechts de grote plas. Blijf nu het zandpad RD 
(31/rood) volgen met rechts de grote plas waar u 
even verder weer mooi uitzicht over heeft. Na  
300 m buigt het pad bij spijlenafrastering links 
omhoog.  
 

6.  Boven aan de T-splitsing gaat u R (31/rood) 
met rechts de spijlenafrastering. Negeer zijpaden.  
Aan de T-splitsing gaat u R (rood) langs het 
betonnen fietspad. Meteen daarna, waar het 
fietspad naar links buigt, gaat u RD (31/rood) over 
de zandweg.  Aan de 4-sprong, bij wkp 31, gaat u 
R (37) over de zand- bosweg, met rechts 
afrastering van beschermd natuurgebied.  Let op! 
Na 800 m, waar het links gelegen naaldbos 
ophoudt en waar  dun berkenbos begint,  gaat u L 
het smalle bospad omhoog. (Dit is 50 m voor de  
3-sprong bij wkp 37).  
 

(De springstoffenfabriek Poudreries Réunies de 
Belgique had hier op de Sahara van 1959 tot 1967 
haar testterrein om de munitie te testen. Hiervan zijn 
rechts restanten terug te vinden o. a. heuvels van 
beton die met een laag mos en gras zijn bedekt. 
Granaten en mijnen werden hier getest en er werden 
proeven uitgevoerd met raketaandrijvingen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zink_(element)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lommel-Werkplaatsen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lommel-Werkplaatsen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heg
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Verzanding&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Watervogel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_zwaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Buskruitfabriek_Cooppal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Buskruitfabriek_Cooppal
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De hoge wallen dienden als veiligheidsberm om de 
scherven van de mijnexplosies tegen te houden.  
De proeven werden later stilgelegd omdat schippers 
klaagden over rondvliegende scherven). 
 
Loop dan boven RD het steile pad omlaag. 
Beneden en aan de T-splitsing voor het kanaal 
gaat u R en meteen daarna, nog voor de 
oorlogsbunker,  gaat u aan de Y-splitsing R en ga 
dan meteen aan de volgende Y-splitsing, bij 
markeringspaaltje, L het pad omhoog.  Boven aan 
de T-splitsing, bij mountainbikepaaltje, gaat u L 
over het bospad. Aan de 3-sprong gaat u RD 
(58/oranje/rood) de bosweg omhoog en meteen 
daarna, voorbij picknickbank, steekt u L via de   
sierlijke voetgangersbrug, opgehangen aan twee 
stalen pylonen, het kanaal over.  Aan de overzijde 
gaat u aan de ongelijke 4-sprong RD 
(58/oranje/rood) het bospad omhoog.   
 

7. Boven aan de 4-sprong bij infobord gaat u R 
over het smalle stijgende en dalende bospad.   
 

(U kunt hier ook RD omlaag lopen. Beneden, aan de 
4-sprong bij klaphek en wkp 58, gaat u R (57) over 
de grindweg met links het mooie heidegebied 
Bleekerheide. Steek na bijna 400 m, bij 
waterpompstation, wkp 57 en picknickbank, het 
betonnen fietspad over en loop RD (50) over de 
grindweg met even verder links een weiland. 200 m 
verder, aan de 4-sprong met links enkele woningen, 

gaat u R (50) over de bosweg. Vlak daarna aan de  
4-sprong gaat u RD. Ga nu verder bij *** in dit punt).  
 
Steek na 400 m het betonnen fietspad over en 
loop RD verder over het dalende en stijgende 
bospaadje. Na 200 m gaat u aan de 4-sprong R 
over de bosweg     **** en dan buigt het pad, 10 m 
voor vangrail, naar links (50/oranje/rood) en loop 
dan RD, evenwijdig aan het rechts gelegen 
fietspad/kanaal. Na bijna 400 m, waar vangrail 
begint, gaat u bij fietsknooppunt  230  RD (227) 
over het fietspad en loop onder de brug door.   
Aan de 3-sprong, na de brug, gaat u RD (227) 
verder over het fietspad met rechts het kanaal. Na 
ruim 400 m, meteen voor aanlegplaats schepen,  
gaat u aan de 3-sprong, bij afvalbak en 
picknickbank, L (49) het fiets- asfaltpad omhoog 
dat vlak daarna boven naar links buigt, Meteen na 
de bocht gaat u R (49) het smalle bospad (even) 
omhoog. (Na 200 m ziet u links huisjes op het 
bungalowpark De Vossemeren). Na bijna 500 m 
gaat u aan de 4-sprong, bij wkp 49, RD (51). 
Negeer zijpaden.  Na bijna 400 m gaat u bij  
wkp 51 L (53)  over de bosweg en na 10 m gaat u 
aan de 3-sprong R (53) over de bosweg. Na bijna 
400 m gaat L over de asfaltweg en na 50 m komt u 
L bij Brasserie De Elze, de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen of het terras nog iets 
kunt drinken en eten o.a. een heerlijk broodje 
gezond met hesp en kaas. 

  
Auteur: Jos Wlazlo    
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,  

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


