
BLIKVANGERS

IEDEREEN FIETST

Vertrekpunt 1:  
Vakantiecentrum Corsendonk De Linde
Kasteelstraat 67, 2470 Retie, tel. +32 (0)14 38 99 80, www.de-linde.be 

download de gedetailleerde toegankelijkheidsfiches voor stops onderweg
http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dwep/dwg/toegankelijkheid/t
oegankelijke-fietslussen.html

Vertrekpunt 2:  
Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer 
Zilvermeerlaan 2, 2400 Mol, tel. +32 (0)14 82 95 00, www.zilvermeer.be

HOE GEBRUIK JE DE FICHES?

De bezienswaardigheden en voorzieningen krijgen een korte beschrijving en een label. 

 Zelfstandig en comfortabel toegankelijk.

 Beperkt toegankelijk; comfortverlies; er zijn een aantal tekortkomingen. 
 De bezoeker kan zelf bepalen of de tekortkomingen voor hem/haar een probleem vormen.

De Molse regio kreeg de bijnaam ‘Kempense Lake District’. Niks overdreven!
Tijdens het graven van de Kempense kanalen in de negentiende eeuw bleek het Molse kwartszand van een uitzonderlijke kwaliteit. Door de  
jarenlange zandontginning veranderde de regio in een lappendeken van waterplassen. Sommige groeiden uit tot aantrekkelijke recreatiedomeinen  
(bv. Zilvermeer), andere tot schitterende natuurgebieden (bv. De Maat). In Dessel ontdek je zelfs een kruispunt van kanalen!
Andere blikvangers op deze fietslus vormen de eeuwenoude norbertijnenabdij van Postel en het fraaie Prinsenpark in Retie.

1. Provinciaal Groendomein Prinsenpark
Het uitgestrekte Prinsenpark (215 ha) in Retie is een plaatje, van de prille lente tot hartje winter. 
Dit voormalige koninklijke domein kent een rijke variatie aan naald- en loofbomen en enkele 
prachtige vijvers. Natuurliefhebbers, wandelaars, fietsers: iedereen geniet volop van het groen in 
het Prinsenpark.

Praktisch:  Kastelsedijk 1, 2470 Retie
 tel. +32 (0)14 37 91 74 - www.provincieantwerpen.be
 
 Goed aangepast sanitair aanwezig. Twee (niet afgebakende) voorbehouden parkeer-

plaatsen. De paden in het park zijn in vaste aarde. Er is een toegankelijke wandeling 
aanwezig (witte route). De vogelspotplaatsen liggen niet langs deze route, maar langs 
een bospad. De kijkgaten in de wanden zijn voorzien tussen 85 en 115 cm.

RETIE - DESSEL - MOL  
Lus 1: Lange route: 37,1 km

Middellange route: 27 km
Korte route: 15 km
Start: Vakantiecentrum Corsendonk De Linde

Lus 2: Route: 26,1 km
Start:  Recreatiedomein Zilvermeer ©
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Sporthal Boesdijkhof
Praktisch:  Boesdijkhofstraat 22 A , 2470 Retie, Tel. +32 (0)14 37 20 30

 Er zijn 5 goede voorbehouden parkeerplaatsen op de parking. Toegangswegen met klinkers 
zonder niveauverschillen, ook niet aan de ingang. Er is goed aangepast sanitair aanwezig

Gemeenschapscentrum Den Dries
Praktisch:  Kerkhofstraat 32, 2470 Retie

 Er zijn 4 goede voorbehouden parkeerplaatsen op de parking achter het gemeentehuis.
De toegangswegen met klinkers en de niveuaverschillen zijn opgevangen met hellingen 
en een trap.

2. De Watermolen
Aan de watermolen van Retie, een schilderachtig plekje, kan je elke laatste zondag van de  
maand de molen bezoeken want zowel binnen- als buiteninstallatie van deze watermolen is nog 
volledig intact. Of in een kano of kajak stappen voor een sfeervolle tocht door het landschap op 
de Kleine Nete.

Praktisch:  Taverne De Watermolen, Watermolen 6, 2470 Retie, tel. +32 (0)14 37 97 15
 Geen voorbehouden parking. Het terras is vlot bereikbaar. De ingang heeft drempel van 

9 cm (losse helling voorzien). Er is een groter sanitair aanwezig (90 cm naast en 53 cm 
voor toilet).

 Café ’t Meulenzicht, Watermolen 10, 2470 Retie - www.retie.be
 Geen voorbehouden parking. Het terras is vlot bereikbaar, de ingang van het café is 

bereikbaar met een erg steile helling en een trap.

3. Abdij Postel (Ligt niet vlak langs route, maar aangegeven onderweg)
Te midden van de bossen en op een steenworp van de grens met Nederland ligt de abdij van Pos-
tel. Al in 1140 bouwden norbertijnen er een hoeveklooster en een bidplaats. Wandel zeker even 
tot bij de stemmige romaanse abdijkerk. In de voormalige poorterswoning huist nu een toeristisch 
infokantoor. Op de schappen in de abdijwinkel ligt allerlei lekkers, waaronder bier, brood en kaas.

Gemeentehuis
Praktisch:  Markt 1, 2470 Retie

 Er zijn 4 goede voorbehouden parkeerplaatsen voorzien op de parking achter aan het 
gemeentehuis. De toegangswegen zijn voorzien in klinkers en de niveauverschillen zijn 
opgevangen met hellingen en een trap. Intern zijn er eveneens hellingen voorzien naar 
het sanitair. Goed aangepast sanitair aanwezig in het gebouw.

Praktisch:  Norbertijnenabdij Postel, Abdijlaan 16, 2400 Mol
 tel. +32 (0)14 37 81 21 - www.abdijpostel.be
 
 Taverne Abdij: Gasthof den Beiaard - www.gasthofdebeiaard.be
 De buitenruimte van de abdij (enkele te bezoeken met gids) is vlot toegankelijk en heeft 

aangepast sanitair dat in orde is

 Taverne De Drie Linden: (schuin over de abdij) Abdijlaan 11, 2400 Mol, België
 www.dedrielinden.be, Kasseistrook (50cm) aan straatzijde, terras en de inkom zijn 

drempelloos  te betreden. De binnenruimte is vlot toegankelijk. Aangepast sanitair.

BLIKVANGERS

AANGEPAST SANITAIR



IN DE OMGEVING

4. Jakob Smitsmuseum
Het Jakob Smitsmuseum huist in de sfeervolle voormalige pastorie van Mol-Sluis. Een gedroomd 
kader voor de tientallen schilderijen, aquarellen, tekeningen en etsen.
Jakob Smits creëerde talloze onvergetelijke Kempense landschappen, bijbelse taferelen en por-
tretten. Je ontdekt in het museum ook werk uit de Molse schildersschool. Het museum pakt 
verder uit met boeiende thematentoonstellingen.

Wandelen met wielen in Kasterlee 
Toerisme Kasterlee stippelde drie wandelingen uit in Kasterlee, Lichtaart en Tielen die geschikt 
zijn voor iedereen: rolstoelgebruikers, jong en oud, families met kinderen ...
De wandelingen in Kasterlee en Tielen volgen rustige, landelijke wegen. De lus in Lichtaart is een 
mooie boswandeling over een verhard pad in de Witte Bergen.
De begeleidende brochure is te koop (2 euro) bij Toerisme Kasterlee.

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer logies en recreatie 
Praktisch:  Zilvermeerlaan 2, 2400 Mol
 www.zilvermeer.be

 Toegankelijke bungalows - http://toevla.vlaanderen.be/publiek/nl/register/detail/2604 
 
 Duiken mogelijk voor mensen met een beperking http://www.provincieantwerpen.be/

vrije_tijd/domeinen/zilvermeer/sport/watersporten/?referer=tcm:7-15857-64 

Zilvermeerhaven Port Aventura
Praktisch:  Zeilen voor iedereen
 Zilvermeerlaan 9, 2400 Mol, http://www.sailability.be/ 
 http://toevla.vlaanderen.be/publiek/nl/register/detail/1473 

 Taverne
 Twee voorbehouden parkeerplaatsen met ondergrond in losse kasseitjes. Ingang en 

binnenruimte vlot toegankelijk. Goed aangepast sanitair (50 cm ruimte voor pot) en 
doucheruimte.

Café De Graef
Praktisch:  Postelsebaan 34, 2470 Retie
 Ligt vlak bij knooppunt 72

 Geen voorbehouden plaatsen. De toegangsdeur heeft een drempel van 5 cm, het terras 
is via de zijkant drempelloos te betreden. Er is aangepast sanitair (180 op 180 cm).

Praktisch:  Toerisme Kasterlee, Markt 13, 2460 Kasterlee
 tel. +32 (0)14 84 85 19 - toerisme@kasterlee.be

Praktisch:  Sluis 155, 2400 Mol
 tel. +32 (0)14 31 74 35 - www.jakobsmits.be

 Parkeren op de parking achter de kerk (geen voorbehouden plaatsen). De toegangsweg 
ligt niet vlak. De ingang is drempelloos en bestaat uit 1 open deurpaneel (70 cm), het 
2de deel kan men openen. Bijna de hele tentoonstelling is te bezoeken. Er is aangepast 
sanitair. (1,90 m op 1,80 m).

INFO BIJ LUS PROVINCIAAL RECREATIEDOMEIN ZILVERMEER



COLOFON

Redactie:  Toerisme Provincie Antwerpen en Centrum voor Toegankelijkheid Provincie Antwerpen
Opmaak:  Gekko
Kaart:  Elke Feusels

EVEN VOORSTELLEN:

Deze routes zijn een samenwerking tussen het Centrum voor Toegankelijkheid Provincie Antwerpen (CTPA) en Toerisme Provincie Antwerpen. 
Het CTPA heeft alle routes en stopplaatsen in deze fiche nagekeken op toegankelijkheid.

De fietsroutes werden in kaart gebracht in functie van hun toegankelijkheid. Specifieke knelpunten zoals hellingen, de staat van de ondergrond 
en de verharde doorgangsbreedte werden geëvalueerd. De aangegeven knelpunten beperken zich tot de elementen die specifiek een probleem 
kunnen vormen voor de doelgroep en niet tot de normale gebruiksvaardigheden behoren die van een fietser verwacht kunnen worden. Kleine 
drempeltjes en korte kasseistroken (aan kruispunten) kunnen plaatselijk voorkomen en werden niet nader gespecifieerd.

Versmallingen tussen 1 m en 1.50 m die niet exact omschreven zijn, laten toch toe te passeren, evenwel deels over onverharde zones, meestal 
gras. Omwille van het seizoensgebonden karakter van de omvang van de vegetatie kan de versmalling niet exact omschreven worden. Wanneer 
aan de smalle doorgang een exacte breedte kan beschreven worden, staat deze expliciet vermeld.

HEB JE OPMERKINGEN?

• Over toegankelijkheid:  Centrum voor Toegankelijkheid Provincie Antwerpen (CTPA)
 Dienst Welzijn & Gezondheid
 03 240 61 61 - kansen@provincieantwerpen.be

• Over routes:  Routedokter - www.routedokter.be
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