
      

      

Gaan we deze zomer op vakantie waar ik 

vroeger op kamp ben geweest? 

Kamperen in de Kempen 

    

Terug naar de basis! Wat is er beter om de natuurlijke Kempen tot in je kleine 

teen te ervaren, dan je hoofd er op de graszoden te leggen? 

Of je voorkeur nu uitgaat naar een wilde bivakzone, een boomhut of luxe 

stacaravan, voor elk soort avonturier hebben wij de perfecte kampeerplaats. 
    

  

   

     

     

DROMEN MAAR 
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De Kempen op en langs het water: 

van routes langs het water tot tips voor 

avontuurlijke waterratten 
    

Zijn vakantie en water voor jou ook een ideale combinatie? Bij zomerse temperaturen 

biedt water heerlijke verkoeling. Voor de waterratten onder ons hebben de Kempen 

bovendien tal van avontuurlijke wateractiviteiten in petto. Of wat dacht je van een 

wandeling langs kabbelende beekjes en idyllische meren of een fietstocht langs 

kanaaldijken en kronkelende rivieren? Water voegt altijd dat tikkeltje extra toe aan je 

vakantiebeleving.  
    

  

   

     

OP STAP 
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Terrasje doen?: 

ontdek de tofste Kempense zomerbars 
    

Geen plek gezelliger dan een sfeervolle Kempense zomerbar om weer met familie en 

vrienden te genieten van een drankje en een hapje. In de Kempen zijn ze één voor één 

uniek, elke zomerbar met zijn eigen sfeertje. 

Wij gingen voor jullie op zoek naar de gezelligste plekjes om de komende maanden bij 

een betoverende zonsondergang te genieten van een heerlijke cocktail of een fris 

streekbiertje. 
    

  

   

     

      

ONTDEK ZE HIER 
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Wandelnetwerk Kempense Netevallei: 

maar liefst 35 kilometer aan nieuwe 

trajecten  
    

Weidse panorama’s vanop de dijkwegen. Eeuwenoude hoeves en kastelen. Herbergen 

met een hoog Pallietergehalte. En bovenal: de fraai kronkelende Grote Nete tussen Lier 

en Hulshout. 

Dat is het idyllische decor van het vernieuwde én uitgebreide wandelnetwerk Kempense 

Netevallei. 365 kilometer wandelroutes, waarvan 35 kilometer aan nieuwe trajecten! 

De bijbehorende wandelkaart presenteert alvast vier aanraders: de suggestielussen 

Herbronnen langs de Nete, Drempelvrij in De Averegten, Ontdekkingstocht in Lier en 

Beemdenwandeling door de Kesselse Heide. 
    

  

   

     

Tip voor deze zomer: 

Kempense campertour  
    

Niets geeft zoveel vrijheid als erop uit trekken met de camper. Met de Kempense 

campertour doorkruis je de groene Kempen en ontdek je de ene topper na de andere. 

Een adembenemende wandeling op de Kalmthoutse Heide, een verfrissende duik in het 

Zilvermeer of een streekbiertje op een terras in Lier… . 

Je overnacht op een camping, openbare camperplaats of bij een sympathiek 

campergastbedrijf. 
    

  

   

     

ONTDEK HIER 

GA OP TOUR 
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KOM HERINNERINGEN MAKEN 
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