
GRENSWANDELING
HOGE VIJVERS & ZWARTVEN

INFO
Dienst vrije tijd
Vrijheid 29
2370 Arendonk
toerisme@arendonk.be
014 40 90 68

Wandelen met je smartphone 
Download de app Wandelknooppunt.
Maak een gratis account aan.
Klik op 'Importeer route'.
Scan de QR-code.
Klik op de drie streepjes rechts bovenaan.
Klik op 'Bewaar route'.
Zorg dat je de laatste updates van het wandelnetwerk 
in de app geïnstalleerd hebt.

Wandelingen in Arendonk 
Talanderwandeling
Natuurwandelpad
Hufkenswandeling
Bartel Pegh wandeling
Arendonks wandelpad
Wandeling op wieltjes
Grenswandeling Hoge Vijvers & Zwartven

Fietsroutes in Arendonk 
Kapellenfietsroute
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STILTE

Deze wandeling laat je aan beide kanten van
de grens genieten van de stilte in het bos-
en heidegebied. 

Tussen knooppunt 90 en 98 loop je een
stukje over een oude grensweg uit 1835. 
Via deze weg konden eigenaars en pachters
hun Arendonkse kavels bereiken zonder
België te verlaten. Aan je rechterzijde
ontdek je nog drie arduinen grensstenen. 

Deze wandeling steekt even de grens over.
Op Nederlands grondgebied loop je door
heidelandschap naar het Zwartven. Weer in
België voert de route je door Domeinbos
Hoge Vijvers. Bij het theehuisje van de
Wouwershoeve vind je ook een zelfpluktuin
voor bloemen en fruit.

HORECA

Theehuisje de Wouwershoeve
De Lusthoven 58

Openingsuren
maart t.e.m. oktober:
zondag tot donderdag van 14.00 uur 
tot 17.00 uur

november t.e.m. februari:
zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur

© Peter Stusz



Scan de QR-code in de 
app Wandelknooppunt.

Basistraject (11,5 km - 16 429 stappen)
P - 2 - 90 - 98 - 85 (NL) - 92 (NL) - 
93 (NL) - 90 - 2 - 3 - 4 - 1 - P

Vertrek
Parking De Wouwershoeve
De Lusthoven 58

Wandelnetwerk 
Kempens Landgoed

Bewegwijzering
rechthoekige, rood-witte borden (BE)
rechthoekige, groen-gele borden (NL)

Ondergrond
onverhard

Landschap
bos, heide en akkers

Verkort traject (10,1 km - 14 429 stappen)
P - 2 - 90 - 98 - 85 (NL) - 92 (NL) - 
93 (NL) - 90 - 2 - 3 - 4 - P

Scan de QR-code in de 
app Wandelknooppunt.


