Slapende Reuswandeling
De Slapende Reus, op de Kempense Heuvelrug, vormt het meest tot de
verbeelding sprekende reliëf van de Kempen: heuvels, dennenbossen, zanden heidevlaktes, duinen en sprookjesachtige bomen met spectaculaire
bovengrondse wortels. Nog meer magie op de hoogste duintop van de
Hoge Mouw: daar rijst ‘A Giant Sculpture’ van het kunstenaarsduo Gijs Van
Vaerenbergh op uit het mulle zand. Twee avontuurlijke speelzones maken
de Slapende Reuswandeling nog plezanter.

Stem op www.wandelingvanhetjaar.be
Wandelroute (3,4 km)
Wandelroute (3,7 km)

Extra wandeltips en toeristische info op
www.visitkasterlee.be, www.provincieantwerpen.be (
en www.kempen.be.

🔍 hoge mouw)

Beide wandelroutes (7 km)
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gemeente / Kasterlee
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vertrek en parking / parking Provinciaal Groendomein Hoge Mouw, Holle Weg,
2460 Kasterlee

Hoge Mouw
Speelzone
Zandplek
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landschap / heuvelachtig terrein met zandvlakten, duinen, sprookjesachtige
bomen en uitgestrekte dennenbossen

ER
ÒND
NEL OUW
TUN OGE M
DE H

Speelzone
IJzertijd

ondergrond / onverhard en heuvelachtig
horeca / Koningsbos, Koningshof 9 (in de buurt van traject)
Check vooraf of de horeca open is en zo ja, respecteer ter plaatse alle
geldende veiligheidsmaatregelen.
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A Giant Sculpture
Gijs Van Vaerenbergh

bewegwijzering / rood bordje met wit blad en blauw bordje met witte kever
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afstand / 7 km (rode lus van 3,7 km en blauwe lus van 3,4 km)
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picknickplekken / diverse zit- en picknickbanken langs traject
fijn extraatje / Twee zandvlaktes op de Hoge Mouw veranderden in
avontuurlijke speelzones, geïnspireerd door de prehistorie. Pret verzekerd met de
archeologische zandbak, de ijzertijdklimboerderij en de zoektocht naar urnen en
potten en verborgen schatkisten…

0m

400 m

N

Met dank aan Toerisme Provincie Antwerpen ©2021 | Nadruk of aanpassing onder gelijk welke vorm
is verboden | Kaartontwerp TPA & Elke Feusels | www.provincieantwerpen.be | Voor verbeteringen en
suggesties op de routes en de bewegwijzering: www.routedokter.be | Bronvermelding OSM:
Bron: © OpenStreetMap contributors” - CC-BY-SA Licentie (www.openstreetmap.org/copyright)

