
Marathonwandeling  zaterdag 06 april 2019 

 

Vertrekplaats : MPI De  3 Master Pater Damiaanstraat 10  Kasterlee 

Vertrekuren     : Vanaf  06.00  uur tot 15.00 

Afstanden : 4-6-10-15-20-25-30-42 km 

 

De marathonwandeling start in MPI de 3 master ( MPI De Mast) is gelegen in  Kasterlee. 

We hebben op de wandeling 3 rustposten de startplaats meegerekend. In Goor hebben we de 

voetbalkantine en in Achterlee de serre.  

De grootste afstand (42 km) maakt een lus aan de start langs de Watermolen en de omgeving van de 

kleine Nete. Om vervolgens verder te wandelen met alle afstanden langs het Provinciaal Domein richting 

Goor waar de volgende rustpost gelegen is. Van hieruit gaan de kleinste afstanden  (4 en 6 km) terug 

naar de startplaats. De andere afstanden  stappen verder door de Koningsbossen en Lichtaart-dorp 

richting de Witte Bergen en Achterlee, waar de volgen rustpost gelegen is. Hier maken de grootste 

afstanden nog een lus door de mooie natuur en zo na een wel verdiende rust met zijn allen de terugweg 

aan te vatten door bos en heide terug naar de startplaats. 

Keeses Molen, Kasterlee, aan de Geelsebaan, werd in 1853 gebouwd in Heist-op-den-Berg, maar 

was afkomstig van Antwerpen,  waar hij rond 1650 werd gebouwd. Momenteel is de molen nog steeds 

in restauratie waardoor hij volledig ontmanteld is en voor de rest ingepakt. 

   

             

Kabouterberg is een bos waar er zandduinen met luchtwortels zijn. Hier 

kunnen kinderen naar hartenlust klimmen, kruipen en in het zand spelen. Kabouterberg is vrij 

toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.  

Hoge Mouw Het is een beschermde landschap van de  een landduin van 35 m hoog , deze gaf dan 

ook de naam aan het domein  gelegen is gelegen achter het speelbos Kabouterberg in de 

gemeente Kasterlee. Het maakt ook deel uit van de Kempense heuvelrug. Boven op de Hoge Mouw 

prijkt nu ook een kustwerk van Gijs Van Vaerenbergh. Een monumentale hoofd dat lijkt op te rijzen 

uit het mulle zand en voedt de talrijke legendes die de streek al eeuwenlang in zijn ban houdt. 

De Kleine Nete ontspringt in het Reties Goor en maakt met zijn bijrivieren deel uit van het 

Scheldebekken. De Kleine Nete is een typische laaglandbeek met gering verval en een zeer brede 

vallei met een uitgestrekt natuurlijk overstromingsgebied.   

De overgang van de landduin Kempense Heuvelrug, naar de vallei van de Kleine Nete resulteert in 

een grote variatie aan natte en droge biotopen.  

 

Een goed humeur en mooi weer zijn enkele troeven die je zeker niet mag vergeten 

Voor de wandelaars die met de trein komen wordt er de mogelijkheid geboden  

Afhalen station om 8:40 -9:40 -10:40 uur. Terug 14.30 -15.30 -16.30 

De Lijnbus 305-490   


