Overzichtskaart:
Wandeling Herentals
Lenteheide
Kaart TOPOMAP NGI coördinaten
Lambert 8

--- Wandeling
--- Alternatief of snelle terugweg,
niet echt korter maar merendeels
verhard
B = Bankje
TR = Tanken en rusten (De
lentehei aan de netebrug, is een
kinderboerderij met een leuk
terras)
Start1:
Voor wie met het
openbaar vervoer komt starten we
aan het station in Herentals
Start2:
Wie niet anders kan
dan met de wagen, kan parkeren aan
het Bloso sportcentrum (parking
Hidrodoe – schaatsbaan)
Knoopunt:
Hier aan het brugje
komen de twee wandelingen samen.
Volg je de Netedijk stroomopwaarts
dan kan je wandelen naar de
Langendonken
Vanaf Start 1 en terug tellen we 10
000 stappen , dus totaal ongeveer 8.0
km. Je kan de kaart gebruiken om te
wandelen, maar je kan er ook een
spelletje van maken door in plaats van
de kaart de bolletjes te gebruiken. Of
je kan de fotowandeling met de
konijntjes volgen.
Ver verloren lopen is niet mogelijk
want de wandeling is ingebufferd
tussen de kleine Nete en het
asfaltbaanje van het heiken of de
gedempte vaart.

Konijntjeswandeling, meestal weet het konijn de weg …..
Start 1 Vanaf het station

Start 2 Vanaf het Bloso sportcentrum
Een vrijwilliger raapt de afval op.
Dat zal hij voor ons niet hoeven te doen.

Nostalgie: “het stationsplein” rond 1939, toen was u nu hier

Punt 2

Punt 2b Netedijk blijven volgen tot punt 5-6

Nostalgie: In 1939 was punt2 hier.
De spoorbrug is tegenwoordig de overweg.
We volgen een tijd de gedempte vaart, en
het spoor naar het Engels camp.
Het engels kamp van na de oorlog is
tegenwoordig een Belgische legerbasis en
nu een vaccinatie centrum tegen corona .

Tussen punt 2 en 3 (indien gestart vanaf station)
Nostalgie: In 1939 was u nu hier. Op de achtergrond de zaat, een
scheepswerf. Tijdens de oorlog is de vaart dichtgemaakt.
Na de oorlog was de zaat een grote fabriek van wegenbouwmachienes,
torenkranen en betoncentrales.

Punt3

vroeger was dit een sashuis (indien gestart vanaf station).

Nostalgie:De Zaat en de Gieterij, In 1985 was u nu hier

Punt 4 (indien gestart vanaf station)

Nostalgie: In 1971 was u nu hier, een oud schipke uit
de vaart.

Punt 5: Aansluiting voor wie van het sportcentrum
komt

tussen Punt 5 en 6 is het heel ver

Punt 6

Terrasje en kinderboerderij lenteheide, het hoge
gebouw was vroeger ook een sashuis.

Punt7

Punt 8

Punt 9: Camping de zeven geitjes

Vennetje en heide tussen punt 7 en 8

Punt 10

Punt 11 zigzagweggetje volgen

Tussen Punt 11 en
Punt, 12 zigzag
door het bos, de
witte paaltjes
blijven volgen

Brugje in het bos
Punt 12

Punt 13 a of Welk konijn je ook gevolgd hebt je komt altijd
op de netedijk

Vanop de Netedijk stroomopwaarts tot aan het netebrugje
en van daar terug naar start1 of start 2

