
De Malse VoetenRoute is een 
blotevoetenpad. De route mag je dus 
enkel op blote voeten doen. Je neemt je 
schoenen best mee op de wandeling. Er is 
geen plaats voorzien om ze achter te laten. 

Bij het onthaal kan je een ‘Malse Voeten-
rugzak’ aankopen waar je je schoenen 
in kan bewaren. Je mag natuurlijk 
ook je eigen rugzak meebrengen. 

De route is niet geschikt voor 
kinderwagens of rolstoelen. Je kan 
kinderwagens parkeren aan het 
onthaal van het Vormingscentrum. 

Honden of andere huisdieren zijn niet 
toegelaten op de Malse VoetenRoute.

Respecteer de natuur en doe 
je afval in de vuilbak. Je vindt 
vuilbakken aan het onthaal.

Voor 10 euro kan je op stap met het Malse 
Voetenrugzakje met daarin een geweldig natuur-
doeboekje, kleurpotloden en een handdoek. 
De rugzak is ook handig om je schoenen 
in op te bergen tijdens de wandeling.

Heb je zelf al een rugzak bij? Dan kan je 
ook enkel het natuur-doeboekje en de 
kleurpotloden kopen voor 2 euro.

Te koop aan het onthaal van het Vormingscentrum. 
Tijdens de week open van 8.00 tot 17.00 uur, 
tijdens het weekend open van 8.30 tot 17.00 uur.

Ontdek en ervaar de Malse natuur op je blote voeten! 
Doe je schoenen uit en ga op pad. De Malse VoetenRoute 
kan je gratis wandelen van begin april tot eind oktober.

Lengte: 0,5 km
Duur: max. 1 uur 
Vertrek: aan de inkom van het 
domein tegenover parking 2
Route: Volg de kameleon. Hij wijst je de weg.
Parkeren: Vormginscentrum heeft twee ruime 
parkings langs de Smekenstraat in Malle.
Vuile voeten? Bij het eindpunt kan je je 
voeten afspoelen aan de waterpompen.

Openingsuren domein: 
 tussen zonsopgang en zonsondergang. 

Openingsuren EHBO en onthaal: 
• tijdens weekdagen: van 8.00 tot 17.00 uur
• tijdens het weekend: van 8.30 tot 17.00 uur 

VOOR JE VERTREKT MALSE VOETENRUGZAK

Plooifolder_4luik_MalseVoetenRoute.indd   1Plooifolder_4luik_MalseVoetenRoute.indd   1 1/03/2021   13:411/03/2021   13:41



einde

start

410

Guido Gezellelaan

S
m

e
k

e
n

st
ra

a
t

Talondreef

T
a

lo
n

d
re

e
f

Legende

 Autoparking

 Informatie, Onthaal en EHBO 

 Speelbos

 Bushalte lijn 410

 Fietsparking

Malse
Voeten Route

Fit-o-meter

PROVINCIAAL VORMINGSCENTRUM
Smekenstraat 61, 2390 Malle
T 03 312 80 00 - vormngscentrum@provincieantwerpen.be 
Facebook @provinciaalvormingscentrum.malle
Instagram @vormingscentrummalle

MALSE 
V ETENROUTE
Voor échte
avonturiers

Plooifolder_4luik_MalseVoetenRoute.indd   2Plooifolder_4luik_MalseVoetenRoute.indd   2 1/03/2021   13:411/03/2021   13:41


