
Zanddijk 62a - 2480 Dessel - T +32 (0)14 37 70 75 

info@campinastrand.be - www.campinastrand.be 

Waterparadijs in’t groen
Dit kampeerverblijfpark is prachtig gelegen aan de rand van uitgestrekte na-

tuurgebieden in een fietsvriendelijke omgeving. De grootste troef is hier wel 

het water: een grote zwemvijver met fijn zandstrand en drie visvijvers ... hét 

gedroomde plekje aan de waterkant voor je tent of caravan! Voor een ver-

frissend drankje kan je terecht in de mooi gelegen taverne.

Campina Strand 
Dessel
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Kempische Ardennen 8 - 2260 Heultje-Westerlo - T +32 (0)16 69 83 72

info@hofvaneeden.be - www.hofvaneeden.be

Ontspannen aan het water
Een paradijselijke oase van natuur, rust en veel water dat is Hof Van Eeden. 

Voor de kleinste ukjes is er een openluchtbadje op ‘kleine mensen maat’. 

Grotere waterratten nemen een duik in het grote openluchtzwembad of de 

zwemvijver. Werp je hengel uit in de uitgestrekte visvijver. Tijdens de zomer-

maanden is er heel wat te doen voor klein én groot. 

Hof Van Eeden 
Westerlo
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Veldenbergstraat 97 - 2328 Merksplas - T +32 (0)14 63 39 29 

info@molenzijdseheide.be - www.molenzijdseheide.be 

Op en top vakantiesfeer
Maak je klaar voor een eindeloze tocht over de waterglijbaan. Voor de klein-

sten valt er heel wat te ontdekken in het veilige kinder-doe-bad. Ook de 

nieuwe overdekte speeltuin is één groot speelspektakel. Of hou je meer 

van een avondje dansen met orkest, deejay en karaoke? Voor wie houdt 

van relaxen, is er de infrarood sauna, turbobruiner en het Turks stoombad. 

Overnachten kan je in één van de luxe huurcaravans.

Molenzijdse Heide 
Merksplas
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Strandweg 6 - 2275 Gierle (lille) - T +32 (0)14 55 79 01

info@lilsebergen.be - www.delilsebergen.be 

Dagje of langer vol actie en avontuur!
De Lilse Bergen is een recreatiedomein met 4*-camping midden in de groene 

Antwerpse Kempen. De prachtige zwemvijver en de reuzegrote speeltuin zijn 

dé trekpleisters. De minigolf, waterglijbaan, trampolines, gocarts, mini-auto’s, 

waterfietsen en een rustig terrasje maken het compleet. Is één dagje te kort? 

Reserveer je plaatsje op onze camping! Geen eigen tent of caravan? Huur een 

boomhut, watertent, stacaravan, foorwagen, tipi, safaritent of kampeerhut!

De Lilse Bergen 
Lille
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Pastoorsbos 35 - 2200 Herentals - T +32 (0)14 26 16 52

info@deschuur.be - www.deschuur.be

Klein maar gezellig
Hier kampeer je in de schaduw van de bomen. Een heerlijke omgeving 
om op adem te komen. Op sportief vlak is er voor ieder iets: fietsen, wan-
delen, golfen, paardrijden, petanque,… De kleintjes kunnen de dieren van 
het dierenparkje aaien of spelen in de speeltuin. Zin in een uitstapje? U 
krijgt een foldermap bij inchecken. Geniet ook van een hapje of drankje 
in onze taverne, een authentieke kempische schuur, gelegen aan het 
fietsknooppuntennetwerk.

Domein de Schuur 
Herentals
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Bersegembaan 36 - 2275 Lille - T +32 (0)3 311 62 36 

info@caravanparksiesta.be - www.caravanparksiesta.be 

Genieten in elk seizoen
Even je batterijen opladen en tot rust komen in de natuur ... Kies je plekje 

tussen de bomen en zet je even in je ligstoel met een spannend boek. 

Hou je van gezonde actie? Keuze genoeg: petanque, biljarts, darts, vol-

leybal, fietsen, wandelen. Of doe mee met één van de boeiende acti-

viteiten. Daarna lekker uitblazen op het terras van de taverne. Met de 

Achtzalighedenroute ontdek je al fietsend de mooiste Kempenplekjes.

Siësta 
Lille
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Heiken 37 - 2290 Vorselaar - T +32 (0)495 16 01 15

info@dezevengeitjes.be - www.dezevengeitjes.be

Kamperen tussen bloemetjes en bijtjes!
Kamperen in natuurgebied en zalig tot rust komen op een kleine, gezellige, 
ecologische camping. Vlakbij Herentals, Hidrodoe, kinderboerderijen, mane-
ges, wandel- en fietsknooppunten. Zwemmen kan in het Netepark en kayaken 
kan op de Kleine Nete, Veel voorzieningen zoals een campersluis, waterpunt, 
ijskast, diepvries, strijkstation, gezinsdouche, mindervalide toilet en douche, 
etc... Toffe zomerbar aanwezig met streekproducten, smoothies, cocktails, 
snacks en ijs en speelpret voor de kinderen. Hier ben je echt op vakantie!

De Zeven Geitjes 
Vorselaar
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Herentalsesteenweg 64 - 2460 Lichtaart - T +32 (0)14 55 61 20 

camping.kempen@florealgroup.be - www.florealclub.be

De Kempense duinen op hun mooist
De kampeerplaatsen op deze camping zijn prachtig gelegen en zowel jong 

als oud genieten hier van heel wat ontspanningsmogelijkheden. Wat dacht 

je van een partijtje tennis of petanque? De kleinsten kunnen op ontdekking 

in de grote speeltuin, terwijl jij genietend toekijkt vanop het terras. Ook de 

professionele zomeranimatie is niet te missen! De natuur en de rust zijn hier 

volop aanwezig.

Floreal Kempen 
Lichtaart
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Tulderheyde 25 - 2382 Ravels - T +32 (0)14 65 56 12

info@tulderheyde.be - www.tulderheyde.be 

Puur plezier voor het hele gezin
Ontspan te midden van uitgestrekte natuurgebieden. Stap uit je tent met 

een weids zicht op de velden, of geniet van je eigen terras met zicht op de 

vijver. Op zomerdagen lig je languit aan het zandstrand of neem je een ver-

frissende duik in het water. Kinderen ravotten in de speeltuin of leven zich 

uit op de minigolf. Bij ons geen drukte of mensenmassa’s, maar ruime en 

groene percelen om voluit te genieten.

Tulderheyde 
Ravels
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Brand 76-78 - 2470 Retie - T +32 (0)14 37 90 41 

info@berkenstrand.be - www.berkenstrand.be 

Water én groen
Hier word je langs alle kanten omringd door water en groen. De meeste 

kampeerplekjes liggen aan het water of in de schaduw van de bomen. Kin-

deren kunnen heerlijk ravotten in de nieuwe speeltuinen of lekker knutselen 

tijdens de zomeranimatie. Zalig tot rust komen kan aan de mooie visvijver. 

Berkenstrand ligt aan diverse aansluitingen van het uitgebreide fietsknoop-

puntennetwerk.

Berkenstrand 
Retie
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Kempische Ardennen 1 - 2260 Westerlo - T +32 (0)16 69 90 88

info@camping-heultje.be - www.camping-heultje.be

Natuur, strand en water
De mooie zwemvijver met fijn wit zandstrand bezorgt iedereen de nodige 

verfrissing. Aan de grote visvijver valt de stress zo van je af. Zin in een frisse 

pint of een stukje vlees van de grill? Laat je culinair verwennen in ons res-

taurant met terras. Ook ‘s avonds is het hier heerlijk nagenieten met een ge-

zellige babbel en leuke animatie. Sportief ontspannen doe je met petanque, 

een fietstocht of een bezoekje aan de abdij van Tongerlo.

‘t Heultje 
Westerlo
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Zilvermeerlaan 2 - 2400 Mol - T +32 (0)14 82 95 00

camping@zilvermeer.be - www.zilvermeer.be 

Een Paradijs Aan Het Witte Zandstrand
Het natuurrijke kader en de familiale sfeer zorgen voor een onvergetelijke va-
kantie! Voor je verblijf heb je keuze uit verschillende accommodaties. Voor 
comfort kies je de knusse blokhutten. De kampeerhutten bieden een functio-
nele logiesvorm ideaal voor fietsers en de vakantiewoningen zijn 100% toegan-
kelijk. Beleef volop waterpret in de zwemvijver met uitdagende waterglijbanen. 
De kleurrijke speeltuin, waterfietsen, minigolf of zipline bieden voor ieder wat 
wils.

Zilvermeer 
Mol
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Provinciaal Recreatiedomein

Schotensteenweg 62-64 - 2960 Brecht - T +32 (0)474 35 42 22

degroenelinden@telenet.be - www.degroenelinden.be

Ontspanning, rust en natuur
Gelegen tussen bossen, weilanden en de Kempische vaart, is De Groene 

Linden de ideale stadsrandcamping. De ruime kampeerplaatsen laten u op-

timaal genieten van de rust en omgeving. Terwijl u op ons terras geniet van 

een drankje kunnen de kinderen zich uitleven op de binnen en -buiten-

speeltuin. Een fietstocht naar Groot Schietveld of de Brechtse Heide met de 

Trappisten Van Westmalle zijn populaire bestemmingen.

De Groene Linden 
Brecht

4

Olensteenweg 40 - 2460 Lichtaart - T +32 (0) 486 41 19 10

Info@campingkorteheide.be - www.campingkorteheide.be

Ontspannen aan het water
Deze rustige camping ligt in een oase van water en groen. Ruime kampeer-

plaatsen liggen hier en daar verscholen tussen de bomen, al dan niet aan 

het water. Het sanitair werd pas vernieuwd. Hier ruik je nog pure boslucht en 

word je gewekt door de vogels. Heerlijk ontspannen doe je bij een partijtje 

vissen, petanque, karaoke, biljart, darts of een spannende zoektocht. Gele-

gen recht tegenover Bobbejaanland.

Korte Heide 
Lichtaart
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Ook kamperauto’s zijn bij ons welkom!

www.kempencampings.be/zoek-een-camping

Kom ravotten in de natuur op een van onze terreinen. 

#kamperenmetkinderen

www.kempencampings.be/beleef-de-kempen

Legende
Zwemgelegenheid

Wifi

Voorziening mindervaliden

Restaurant

Animatie

Fietsverhuur

Sportveld

Vissen

Roeien

Minigolf

Wasserette

Kampeerwinkel

Logiesmogelijkheden

Toeristische plaatsen

Seizoen- en jaarplaatsen

Trekkershutten

Verhuuraccommodatie

Kampeerautoplaatsen

Fan van fietsen en wandelen? Dan zit je goed in de Kempen. Deze regio telt 10 

schitterende wandelnetwerken en 2000 km uitstekende fietspaden. Zin gekregen? 

Zoek hier alvast je route uit: www.kempen.be/#doen

www.kempencampings.be

Roodhuisstraat 10 - 2300 Turnhout - T +32 (0)14 44 84 70

info@baalsehei.be - www.baalsehei.be

Rust, ruimte en actief genieten
Baalse Hei paalt aan het Turnhouts Vennengebied, één van de mooiste 
natuurgebieden van Vlaanderen! De ruime kampeerplaatsen bieden alle 
comfort, privacy en rust. Het is er heerlijk om te zwemmen, te vissen, te 
wandelen of te fietsen. Op het terras van Eetcafé Atalanta kun je genie-
ten van een heerlijk verse maaltijd of kiezen voor een streekbiertje. Huur 
eens een luxe stacaravan of maak gebruik van de luxueuze kampeerau-
toplaatsen (50 m2 tot 250 m2).

Baalse Hei 
Turnhout
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Houtum 39 - 2460 Kasterlee - T +32 (0)14 85 92 16

info@campinghoutum.be - www.campinghoutum.be

Een verblijf, dat je bijblijft...
Camping Houtum vormt de perfecte uitvalsbasis om de prachtige Kempen-
se natuur te verkennen. Ontdek de troeven van de streek op het ritme van 
de kabbelende Nete. Te voet, met de fiets, de mountainbike of zelfs met de 
kajak of huifkar. Bewegwijzerde wandel- en fietsroutes passeren net voor 
de deur waardoor je meteen kan aanpikken. Als familiale uitbaters maken 
we graag tijd voor onze gasten. We doen dan ook al het nodige om je een 
onvergetelijke vakantie te bezorgen en zo goed mogelijk te informeren over 
de streek.

Houtum 
Kasterlee
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Superlatieven te kort om de natuur van 

de Kalmthoutse Heide te beschrijven. De 

afwisseling van heide, vennen, duinen en 

bossen zorgt voor een fantastisch land-

schap. Een absoluut plaatje, op elk mo-

ment van het jaar. Door het grenspark 

lopen 25 bewegwijzerde wandelpaden. 

KALMTHOUTSe HeIDe, Putsesteenweg 

129-131, Kalmthout. www.grensparkzk.be

T 03 667 64 98

5

Temidden van de bossen is dit een heerlijke 

plek om even tot rust te komen. In de abdij-

winkel vind je allerlei lekkers: bier, brood en 

kaas. Met een beetje geluk dwarrelt er bei-

aardmuziek naar beneden terwijl je op een 

terras van een frisse Postel geniet!

ABDIj VAn POSTeL, Abdijlaan 16, Mol. 

T 014 37 81 21, www.abdijpostel.be
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Al ooit een waterstofraket gelanceerd? Of 

al fietsend water aan de kook gebracht? In 

waterDOEcentrum Hidrodoe in Herentals 

leer je water kennen met al je zintuigen. Er 

wachten je zo’n 80 interactieve experimen-

ten en spetterende spelletjes. Bezoek ook 

zeker het Watercafé en de Waterwinkel.

HIDRODOe, Haanheuvel 7, Herentals.

T 014 44 26 44, www.hidrodoe.be
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Het stadje aan de samenvloeiing van Grote en 

Kleine Nete heeft een hoog prentkaartgehalte. 

De unieke Zimmertoren, het prachtige begijn-

hof, de gezellige pleintjes en pittoreske straat-

jes... Kortom, een stadje om van te snoepen. 

Ook letterlijk!

TOeRISMe LIeR, Stadhuis, Grote Markt 57,

Lier. T +32 (0)3 800 05 55, www.toerismelier.be
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50 adembenemende attracties, wervelende 

shows en spetterende evenementen. Bob-

bejaan Schoepen wist het al: in Lichtaart 

ontdek je ‘Het Plezantste Land’. De Ama-

zonerivier afvaren of door King Kong in de 

lucht gezwaaid worden: het kan allemaal.

BOBBejAAnLAnD, Olensteenweg 45, 

Lichtaart. T +32 (0)14 55 78 11, 

www.bobbejaanland.be

7

Deze norbertijnenabdij ademt geschiedenis. 

Kijk zeker binnen in het Da Vincimuseum, 

met een schitterende kopie van ‘Het Laatste 

Avondmaal’. Je bezoek afronden kan maar 

op één manier: door uitgebreid te proeven 

van het vele abdijlekkers: bier, brood en kaas.

ABDIj VAn TOnGeRLO, Abdijstraat 40, 

Tongerlo. T +32 (0)14 53 99 00, 

www.tongerlo.org

11Korte Heide

3

Deze fietslus brengt je van de trappistenabdij van 

Westmalle via rustige, fraaie wegen naar het trappis-

tinnenklooster in Brecht. Na 44 km is het hoog tijd 

voor een Westmalse trappist. Zin in meer? Het fiets-

knooppuntennetwerk telt ruim 2000 km fietspaden 

die je eindeloos kunt combineren. Info en kaarten via:

TOeRISMe KeMPen, 

Grote Markt 44, Turnhout. 

T +32 (0)14 44 33 55,

www.kempen.be/route/trappistenroute

4

Frisgroene dennenbossen, dieppaarse hei-

destroken, knuppelpaden en een indrukwek-

kende uitkijktoren... het Lieremanpad heeft het 

allemaal. Met het nieuwe wandelknooppun-

tensysteem combineer je eindeloos en stel je 

zelf je wandeling samen. Info en kaarten via:

TOeRISMe KeMPen, 

Grote Markt 44, Turnhout. 

T +32 (0)14 44 33 55,

www.kempen.be/wandelen-de-kempen
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Moeilijk te zeggen wie het meest de show 

steelt. Zijn het de indrukwekkende witte 

tijgers, de bruine beren in het berenbos of 

de elegante giraffen in het savannegebied?  

Pakawipark is perfect voor een beestig 

dagje uit!

PAKAWIPARK, Bukenberg 45, Olmen.

T +32 (0)14 30 98 82, www.pakawipark.be
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4 Sint-Job-in-’t-Goor

3 Brecht

2 Loenhout

2

Unesco werelderfgoed in de Kempen? De 

begijnhoven van Hoogstraten, Lier en Turnhout 

zijn mooi én bijzonder! Zalig om door de straatjes 

te slenteren en de sfeer van weleer op te snuiven. 

Deze charmante en vrome miniatuurstadjes 

moet je echt ontdekken. 

TOeRISMe KeMPen, 

Grote Markt 44, Turnhout. 

T +32 (0)14 44 33 55,

www.kempen.be/activiteit/begijnhof-turnhout

1 Meer

19 Massenhoven

20 Herentals-West

22 Herentals-Oost

21 Herentals-Industrie

23 Geel-West

24 Geel-Oost

25 Ham

25a Tessenderlo

Antwerpen-Zuid

Antwerpen-Noord

Antwerpen-C
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Een charmante, verrassende en historische stad 

te midden van een blauwgroene gordel? Me-

chelen! Geniet al wandelend of fietsend van de 

unieke sfeer in de binnenstad met haar meer 

dan 300 beschermde monumenten, en van 

de groene ruimtes in en rond de stad. Laat je ’s 

avonds verleiden door de lokroep van de vele 

gezellige restaurantjes en cafeetjes. En proef 

van de heerlijkste streekproducten. Kortom, 

Mechelen is een stad om van te genieten! 

TOeRISMe MecHeLen, Hallestraat 2-4-6, 

Mechelen. T +32 (0)15 29 77 11, 

www.visitmechelen.be
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De Scheldestad is zoveel meer dan de Onze-

Lieve-Vrouwekathedraal en Rubens. Je kan er 

kiezen uit een 30-tal musea van topstukken 

uit de Vlaamse schilderkunst tot hedendaags 

beeldhouwwerk in het groene Middelheim-

park. De ‘This is Antwerp’-app houdt je op de 

hoogte van alle nieuwste events en hotspots in 

Antwerpen. Winkelen doe je in de trendy buur-

ten met stijlvolle boetieks. En in de diamantwijk 

liggen de etalages vol schitterende souvenirs. 

Vergeet zeker ook niet de prachtige dierentuin, 

het imposante Mas, het atypische Red Star Line 

Museum en de hippe architectuur van het Ha-

venhuis!

AnTWeRPen TOeRISMe & cOnGReS, 

Grote Markt 13, Antwerpen. T +32 (0)3 232 01 03

www.visitantwerp.be#visitantwerp
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De Groene Linden4

Dit blad duidt de natuurgebie-

den en parken aan.  Hier kan 

je volop de natuur beleven.  

De wandelnetwerken, bewegwijzerde 

wandelpaden en fietsroutes leiden je 

doorheen deze Kempense natuur-

pracht. Stap zeker ook eens binnen in  

het bezoekerscentrum (bij de meeste 

aanwezig). 

Meer info? www.kempen.be/de-natuur

nATUURGeBIeDen & PARKen

6De Zeven Geitjes


