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In het uiterste noorden van de provincie Limburg, 
verborgen in het groen, vind je onze mooie 
gemeente Bocholt. Geen grootse attracties, geen 
overdonderende activiteiten maar een pure en 
ideale plaats om te onthaasten.  In deze prachtige 
omgeving voelt ieder zich meteen tot rust komen.

Deze nieuwe toeristische infobrochure geeft je een 
overzicht van de waaier aan mogelijkheden die onze 
gemeente te bieden heeft. De bewegwijzerde fi ets-, 
wandel- en ruiterroutes, met hun prachtige fauna en fl ora, 
bieden je verschillende manieren om kennis te maken 
met Bocholt en omgeving. Ze maken Bocholt tot een waar 
paradijs voor fi etsers, wandelaars, ruiters en menners.

Zet een stapje terug in het verleden en laat je 
onderdompelen in de sfeer van de torenverplaatsing 
anno 1910, ambachtelijke molens of in de kunst van 
het bier brouwen. Maak kennis met de alpaca, doe de 
gekste boerderijspelen of geniet van een beeldentuin, 
gevuld met koperen kunstwerken. Ook het ruime en 
verscheiden aanbod aan logiesmogelijkheden zal je 
zeker bekoren.

Aarzel niet om de dienst ‘Vrije Tijd’ te contacteren. Zij 
staan klaar om je een onvergetelijke dag of verblijf in 
Bocholt te bezorgen.

Tot ziens…in Bocholt!

Toeristische Lieve Theuwissen
Raad Bocholt Schepen van Toerisme

VOORWOORD

INHOUD
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BOCHOLT, EEN RIJK VERLEDEN
De gemeente Bocholt is gelegen aan de kanaalsplitsing van de Zuid-Willemsvaart 
en het kanaal Bocholt - Herentals. Een kleine gemeenschap in het noordelijk 

puntje van de Limburgse Kempen en grenzend aan Nederland. 

Bocholt bestaat uit vier parochies: Bocholt, Kaulille, Reppel en Lozen.

De ‘Damburg’, een versterkte herenhoeve in het centrum van 
de gemeente, diende als verblijf voor de heren van Bocholt 
bij hun zeldzame bezoeken aan de heerlijkheid. In de kerkers 
onder de inrijpoort heeft de hoofdman van de Bokkenrijders 
Nolleke van Geleen nog gevangen gezeten.

In 1910 werd de kerk alom bekend door de torenver-
plaatsing. De Bocholtenaren waren verplicht hun kerk te 
vergroten wegens een enorme bevolkingstoename. De 
toren werd 9,4 meter verplaatst en deze gebeurtenis 
vormt een apart hoofdstuk in de plaatselijke geschied-
schrijving. Sindsdien dragen de Bocholter parochianen 
met fi erheid de bijnaam ‘Torenkruiers’.

De heerlijkheid Bocholt dateert waarschijnlijk uit 
de tweede helft van de 12de eeuw. Een van de 
oorspronkelijke schrijfwijzen was ‘Bucholt’ wat 
beukenbos betekent.

Bocholt behoorde tot het toenmalige graafschap Loon 
dat vanaf 1366 werd ingelijfd bij het prinsbisdom Luik. 
De eerste stenen kerk die door de Graaf van Loon werd 
gebouwd aan de Heuvel werd in de opvolgingsstrijd over 
het graafschap door de troepen van de prins-bisschop van 
Luik rond 1360 verwoest. De huidige kerk in Maaslandse 
gotiek werd vanaf het einde van de 14de eeuw gebouwd 
en was bijna honderd jaar later klaar. 

BOCHOLT

BOCHOLT, EEN RIJK VERLEDEN
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Volgens een plaatsnamenstudie zou Kaulille afgeleid 
zijn van ‘Kraaienlille’, wat staat voor ‘Lindenbos, 
waarin de kraaien huizen’. 

De toren van de Monulphus - Gondulphuskerk dateert 
van de 14de eeuw.  De kerk zelf werd in 1931 gebouwd. 

Kaulille was tijdens de 17de, 18de en 19de eeuw een 
centrum van de bekende teuten. Dit waren rondreizende 
handelaars, die hun handelsgebied zelfs uitbreidden 
tot Noord-Holland, Duitsland en Denemarken.  Na hun 
handelsreizen kwamen ze samen in het Keizershof, een 
oude teutenwoning, in Kaulille. In die tijden werden 
de inwoners van Kaulille geterroriseerd door beruchte 
bokkenrijders, die er niet voor terugschrokken de 
dorpskerk leeg te plunderen. Het waren de Kaulillenaars 
die hen in 1789 hielpen arresteren. 

Op het einde van de 19de eeuw kende Kaulille een 
forse bevolkingstoename door de komst van buskruitfa-
briek Cooppal (het latere P.R.B.). Ook de oprichting van 
een legerkazerne van het regiment ‘Grenswacht’ bracht 
nieuwe inwoners naar Kaulille. 

Kaulille fusioneerde in 1977 met Bocholt.

St.-Willibrordus, een Iers missionaris in onze streken, 
liet tijdens de 8ste eeuw een houten kerkje bouwen 
in het dorpje Reppel. 

Het vormde een kleine gemeenschap langs de oever van 
de Abeek. Vandaar de naam ‘Repla’ wat afgeleid is van het 
Latijnse ‘Ripula’, kleine oever. In 855 schonk een Frankische 
edelman zijn villa in Reppel met een aantal andere gebouwen 
die haar omgaven en de kerk die Willibrord gewijd had aan 
de abdij van Echternach, gesticht door Willibord. 

Zelf had Willibrord al eerder aan zijn abdij Reppelse 
goederen geschonken, waaronder de molen. Die 
goederen bleven afhankelijk van het ‘hof van Achternaken’ 
tot 1793. Dat cijnshof van Achternaken was meer dan 
waarschijnlijk de huidige prachtige pastorie. 

Het oude koor van de kerk dateert van de 16de eeuw en 
de toren waarschijnlijk van de 14de eeuw. Na de eerste 
Wereldoorlog werd de kerk vergroot en in 1925 ingewijd.

Dat waren ook de hoogdagen van de arseenfabriek in 
Reppel. Samen met de ‘lepelfabriek’, Reppel Inox, vormde 
de arseenfabriek decennialang het industriële hart van de 
gemeente. Intussen zijn beide fabrieken verdwenen.

Reppel fusioneerde in 1970 met Bocholt. Het voormalige 
gemeentehuis doet nu dienst als buurthuis.

KAULILLE

REPPEL



Lozen was vroeger een heide- en moerasgebied. 
De huidige Leemskuilenstraat herinnert nog aan de 
toenmalige leemstekers.  
De groei van Lozen werd bevorderd door het graven 
van de Zuid-Willemsvaart (1821-1826) en het kanaal 
Bocholt-Herentals (1843-1846). Wegens het grote 
waterverval was men genoodzaakt 20 sluizen te voorzien 
tussen Maastricht en ‘s Hertogenbosch, waarvan sluis 
17 in Lozen en sluis 18 in Veldhoven gelegen zijn. 
Door hun beperkte capaciteit worden ze de ‘stop van 
Lozen’ genoemd. Hier ontwikkelde er zich een klein 
handelscentrum. Tussen de twee kanalen lagen droge 
heidegronden. In de 19de eeuw realiseerde men hier 
wateringen met het water uit de kanalen. Zo ontstond een 
vruchtbaar gebied. Het hooi dat hier gewonnen werd, 

LOZEN
vervoerde men langs de kanalen naar de legerkazerne 
van Leopoldsburg om als paardenvoer en matrassen-
vulling te dienen. Later plantte men er bomen om hout 
voor lucifers te winnen (Union Match). Nu is dit het 
prachtige natuurgebied Lozerheide. 

Lozen is steeds een deel van Bocholt geweest. Toen 
de kerk in Bocholt omstreeks 1885 te klein werd door 
de grote bevolkingstoename en de vergroting van de 
kerk van Bocholt geen soelaas bracht, werd beslist om 
van Lozen een afzonderlijke parochie te maken. Vanaf 
1890 begonnen de parochianen met de bouw van hun 
kerk en in 1900 konden zij deze plechtig wijden ter ere 
van St.-Benediktus. Daarmee is ze de enige kerk in de 
provincie Limburg die aan deze heilige is gewijd.
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LAAT JE MEEVOEREN 
LANGS CULTUURHISTORISCHE 
GEBOUWEN, MONUMENTEN 
EN IDYLLISCHE MOLENS

TIP! Vraag naar de erfgoedgids Bocholt. Hierin kan je een overzicht 
terugvinden van de meeste waardevolle landschappelijke 
elementen en historische bezienswaardigheden.
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Luysenweg 2a - 3950 Bocholt - Tel. 089 25 87 40 - www.facebook.com/pg/DeLuysmolen

De Luysmolen werd voor het eerst vermeld in 1515. 
Hij maalde voor het laatst in 1965.

De eigenlijke benaming van de Luysmolen is ‘Voorste 
Luysmolen’. Een tweede molen, de ‘Achterste Luysmolen‘ 
dateerde uit 1602, maar werd in 1926 afgebroken. 

Aanvankelijk was de ‘Voorste Luysmolen’ een volmolen, 
waar vezels werden ineengewerkt tot een dichte massa. 
Later werd er wellicht ook graan gemalen. De molen 
werd doorheen de eeuwen meermaals verbouwd. 

De Luysmolen ligt op de grens van Bocholt en Bree, 
midden in een aaneengesloten natuurgebied. U kan van 
hieruit prachtige wandelingen of fietstochten maken langs 
natuurgebieden zoals Smeetshof-Wijffelterbroek, St.-Maar-

tensheide, De Luysen, Stramproyerbroek, Urlobroek, 
Grootbroek en Zig-Goort. Voor wie elders vertrekt en langs 
de Luysmolen komt, is de plaats een uitgelezen rustpunt.

Sinds enkele jaren is er langs de molen een fiets- en 
wandelherberg gevestigd, waar u kan genieten van een 
drankje en een kleine hap. 

De vergaderruimte in het molengebouw kan het hele 
jaar door gebruikt worden voor vergaderingen, kleine 
tentoonstellingen of dienen als uitvalsbasis voor 
wandelingen en natuureducatie.   

De molen zelf draait en maalt regelmatig. Iedere 
2de en 4de zondag van de maand kan je de molen 
in werking zien.

DE VOORSTE LUYSMOLEN
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Molenstraat 34 - 3950 Bocholt (Kaulille) - Tel. 0495 52 81 35 - kaulillermolenvrienden@hotmail.com

ALS ENIGE IN BELGISCH LIMBURG

Deze kleine grondzeiler stond bij de bouw aan de rand van 
het dorp, de wind waaide over het open land en er was 
energie genoeg. Het was dus niet nodig om het molentje 
op een dure belt of molenberg te bouwen. De windmolen 
heeft een gevlucht (de totale lengte van de overstaande 
wieken) van 24m. De wieken worden bespannen met 
wieken vanaf de grond. De molen had twee steenkoppels, 
een voor het bakmeel en een andere voor boekweit. De 
zogenaamde boekweitsteen is een blauwe lavasteen uit 
de Eifel. Het  boekweit steenkoppel werd opengelegd 
voor didactische redenen. De molen maalt met het kunst-
steenkoppel alleen nog maar meel voor dierenvoeding. 

EEN MOLEN MET GESCHIEDENIS

De Nederlandse familie Mulder-Hamer liet in 1891 een 
windmolen bouwen in Kaulille. De molenbouwer was 
de firma Adriaens uit het naburige Weert (NL). De molen 
en het molenhuisje hadden als adres, Dorp 25 Kaulille. 

De eerste molenaar Adriaan Mulder werd geboren 
in Moergestel in Noord-Brabant. Bij zijn verhuis naar 
Kaulille kwam hij uit de gemeente Egmond-Binnen in 
Noord-Holland. Hij verbleef vanaf 24 augustus 1891 met 
vrouw en vier kinderen in het molenhuis. Op 6 april 1900 
vertrok Adriaan Mulder naar Nieuw-Rode, een gemeente 
in Drenthe. In 1902 werd de molen en het molenhuis 
door de familie Mulder aan de familie Sevens verkocht. 
De molenaarsfamilie Sevens bleef actief op de molen tot 
het einde van de zestiger jaren van de vorige eeuw. De 
molen kreeg de naam Sevensmolen opgeplakt. Voor de 
molen lag er een ‘veurmeulen’, een vuurmolen met een 
ontploffingsmotor en een mechanische maalinstallatie. 
De mechanische molen werkte als er geen wind was.

In 1994 werd de molen en de omgeving beschermd 
als monument en dorpsgezicht. De molen is eigendom 
van de Gemeente Bocholt en wordt bemand door de 
Kauliller Molenvrienden. Ze geven regelmatig maalde-
monstraties. Een deel van het molenhuisje is de vaste 
stek van de Heemkundige Kring Kaulille. 

DE SEVENSMOLEN

Iedere 2de zondag en 4de zaterdag van de maand 
kan je de molen weer in werking zien, telkens van 
13u tot 18u.
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DE DAMBURG
De heerlijkheid Bocholt dateert al uit de tweede 
helft van de 12e eeuw. Maar deze herenhoeve 
dateert pas van enkele eeuwen later.

In 1584, zo melden enkele archiefstukken, werd de 
Damburg door de troepen van de hertog van Mansfeld 
verwoest. Hetzelfde archiefstuk zegt dat de Damburg 
een versterkt kasteel was. Dit is zeer te betwijfelen 
omdat dan de schans rond Bocholt overbodig zou zijn 
geweest. Het zal dus wel altijd een herenhoeve geweest 
zijn. Het huidige woongedeelte dateert uit 1683. 

In de 18e eeuw komen er adellijke families wonen, die 
meestal rechterlijke macht over de streek uitoefenden, 
en werden hier 10-tallen ‘bokkenrijders’ veroordeeld tot 
de galg. 

De familie die de monumentale ingangspoort liet 
bouwen was de familie FürstenberghsLannoys. Hun 
wapenschild prijkt boven op deze poort, samen met 
het jaartal 1715. Het wapen omvat rechts 3 leeuwen 
en links 3 koppen. Het wapen wordt gedragen door 
griffioenen, gevleugelde wezens met vogelbekken.
De leeuwen en de maskers vinden we nu nog terug in 
het wapenschild van de gemeente.

In 1985 werd de hoeve gekocht door Notaris Roels, 
die ze beetje bij beetje liet restaureren. Ook liet hij de 
slotgracht terug uitdiepen.

De burcht en zijn omgeving zijn geklasseerde 
monumenten. Het goed is nu in privébezit.

Teuten waren rondreizende handelaren uit de 16de 
- 17de eeuw. 

Ieder jaar kwamen ze samen in Kaulille in het Keizershof, 
een soort herberg waar ze – nadat ze met volle beurzen 
van hun handelsreizen terugkwamen – hun vermaarde 
teutengelag hielden. Dit was een groot feest om het 
welslagen van hun reizen te vieren. 

Tot 1995 was het Keizershof nog geopend. Het was 
toen de oudste herberg in Limburg die nog voor publiek 
toegankelijk was. Het was ook het stamlokaal van de 
plaatselijke schutterij St.-Joris. Zij bewaarden er hun 
schutterszilver. Maar verder bezat het keizershof ook 
een grote collectie teutenattributen. 

Na het overlijden van de laatste eigenares werd het 
Keizershof openbaar verkocht. Het is nu in privébezit.

HET KEIZERSHOF



VROUW MET WASPLANK

PASTORIJ REPPEL

Tot in de jaren 50 trokken de vrouwen met hun 
wasgoed naar de beek, om daar de was te doen.

In het centrum van Bocholt was dat aan de Dorperloop. 
Elke maandagvoormiddag troffen de vrouwen van 
Bocholt-centrum zich aan ‘de Speul’, de spoelplaats 
tegenover het kerkportaal. 

Toen het centrum van Bocholt aangesloten werd op het 
waterleidingsnet, geraakte ‘de Speul’ in onbruik en ze 
verdween zelfs bij de herinrichting van het kerkplein in 
1994. Een arduinen fonteintje was de enige herinnering 
die eraan overbleef. Tot in 2004, in het kader van de 
dorpsverfraaiing, een beeld van een vrouw met een 
wasplank werd geplaatst. Het beeld van de Bocholter 
kunstenaar Albert Vaesen, eert die moeders en dochters 
die decennia lang, in weer en wind, in ‘de Speul’ de 
was kwamen doen. 

De huidige pastorij van Reppel (Monshofstraat) 
dateert uit 1600. Het was de residentie van de 
witheren van Postel die in Reppel de kerkdienst 
in de St.-Willibrorduskerk verzorgden. Het was 
oorspronkelijk een refugiehuis voor de paters 
Norbertijnen, verbonden met Bree.

De volledige pastorij is omgracht, maar deze gracht is te 
smal om enige bescherming te bieden. De overlevering 
leert ons dat deze geestlijken zich aan een streng 
vastendieet moesten houden, en dat ze hun karig maal 
aanvulden met vissen uit de slotgracht, die met de 
Abeek verbonden is.
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Boven in de statige toegangspoort merk je de gaten van 
de duiventil. In de middeleeuwen was het houden van 
duiven een voorrecht voor de adel, kloosters en abdijen.

Op de binnenplaats tegen de muur, vind je een unieke 
17de eeuwse zonnewijzer. Naar verluidt zou dit wel eens 
de oudste bekende zonnewijzer in Vlaanderen kunnen zijn.

Niet alleen het gebouw maar ook de statige lindedreef 
zijn geklasseerd. De lindedreef dateert uit 1903. De 
lindebomen zijn echter nooit tot volle groei gekomen, 
omdat de laan verhard werd met slikken uit de 
arsenicumovens van de Reppeler arsenicumfabrieken.



12

WATERMOLEN REPPEL

HET MONSHOF

De watermolen van Reppel is gelegen aan de Abeek. 
Ze werd voor het eerst vernoemd in een akte uit 
856. Daarmee zou het de oudste watermolen van 
België zijn.

Vroeger stonden hier drie watermolens: een graanmolen, 
een oliemolen en een schorsmolen, waar vooral 
eikenschors gemalen werd voor de leerlooierijen. De 
oliemolen werd afgebroken in 1914, de schorsmolen 
in 1923. Enkel de graanmolen is bewaard gebleven. Tot 
in 1975 werd er nog gemalen voor de klanten van de 
loonmaalderij.

Het Monshof werd het eerst vernoemd in 1783. Het 
landgoed dankt zijn naam aan de eerste bewoners: 
de familie Mons (Moens, Montsgoet, Monts). 

In 1863 was het in eigendom van de familie 
Streignaert uit Maaseik, zij lieten de herenhoeve 
heropbouwen. Daarna kwam het in handen van de 
familie Vandevenne, die er een buitenverblijf van 
maakte met een prachtige tuin. Ze lieten verschillende 
bomen aanplanten die normaal niet thuishoren in het 
Limburgse Landschap.

Tussen de twee wereldoorlogen werd het een boerderij. 
Van de prachtige tuin bleven slechts een dertigtal 
bomen gespaard. De boom tussen het woonhuis en de 
vijver is een unicum.

Het Monshof is privébezit en niet toegankelijk.

Buiten aan de watergevel vinden we het reusachtige stalen 
onderslagrad met 8 dubbele spaken en 40 schoepen. De 
diameter van het rad bedraagt 6 meter. Het waterwiel 
draait in de maalsluis. De vroegere twee lossluizen zijn 
veranderd in een brede lossluis omwille van het drijfhout.

Bij de molen hoort een grote ‘tiende schuur’ uit 1736, 
nu ingericht als café-restaurant. Het molenaarshuis is van 
1840.

Rond de watermolen van Reppel groeide een fraai re-
creatiecentrum.
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KAPEL 18
 KAPEL VAN VELDHOVEN -  RUTJENSKAPEL

Kapel toegewijd aan O.-L.-Vrouw van Alle Nood. 
Het oorspronkelijk gebouw van de 2de helft van 
de 16de eeuw werd in 1617 door rondtrekkende 
soldaten verwoest, maar werd in dezelfde eeuw 
heropgebouwd.

De schouten Van den Steen waren er rentmeester. Toen 
juffrouw Anna Elisabeth van den Steen in 1722 aan het 
dorp Bocholt 240 gulden betaalde om van de rente 
jaarlijks en eeuwigdurend voor haar familie een mis te 
laten opdragen in deze kapel, gaven de burgemeesters 
van Bocholt tot verzekering van de uitvoering  als 
“hypotheekpandt en onderpandt de geheele en 
gansche gemeijnte van Bocholtz…”!

In 1944 werd  de kapel bij de aftocht van het Duitse leger 
samen met 3 eeuwenoude linden door brand verwoest.
De huidige kapel is gebouwd in 1950.De huidige kapel is gebouwd in 1950.

Na de aanleg van het kanaal Bocholt-Herentals (1843-1846) was hier een draaibrug in gebruik tot 1935. 

Bij de verbreding van het kanaal in 1934 werd ze vervangen door een stalen boogbrug, die samen met de andere 
bruggen over het kanaal bij de inval van het Duits leger in mei 1940 werd vernietigd om zijn opmars te stuiten.

Het was wachten tot 1963 eer de brug vervangen werd door de huidige brug, aangelegd door de 
genietroepen van het Belgisch Leger.

Het type brug is een ontwerp van de Britse ingenieur M. Donald C. Bailey en bestaat uit een bouwpakket 
dat in recordtijd kan worden gemonteerd. In de zomer van 1944 werden bij de bevrijdingsopmars van de 
geallieerden meer dan 1000 bruggen van dit type gebouwd.

BAILEYBRUG 



CLOOTSMOLEN
NEERMOLEN

BIBLIOTHEEK ‘DE PRIOOL’

Korenbanmolen, bezit van de heer van Bocholt, 
waarvan reeds sprake in 1465. 

De Bocholtenaren waren verplicht hier hun graan te laten 
malen, maar betwistten deze verplichting nog in 1768 .

Het huidig molenhuis dateert van het begin 20ste eeuw. 
In Bocholt-Kreyel lagen er nog 3 molens op de Abeek: 
de (verdwenen) Hendriksmolen, de Voorste Luysmolen 
en de (verdwenen) Achterste Luysmolen.

De Clootsmolen is privébezit en niet toegankelijk.

Voormalige gemeentelijke ‘aangenomen jongens-
school’, gebouwd in 1868-1873 (architect H. 
Jaminé) en als school gebruikt van 1869 tot 
1992.

De ijzeren koepelconstructie op het centrale gebouw 
(de “préau” of  overdekte speelplaats) werd in 1866 
gemaakt door ir. Pâris-Isaac uit Marchienne-au-Pont.

Beide oorspronkelijke zijvleugels werden verlengd met twee 
klassen, de oostvleugel in 1918, de westvleugel in 1932.

Het frontale gebouw, oorspronkelijk onderwijzerswo-
ning, fungeerde in 1948-1966 als gemeentehuis.

Na restauratie en verbouwing in 1994 in gebruik als 
gemeentelijke hoofdbibliotheek.gemeentelijke hoofdbibliotheek.
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In 1778 werd door J.- F. Cooppal in Wetteren de 
Koninklijke buskruitfabriek opgericht. 

In de 19de eeuw waren de industrieterreinen in Wetteren 
te klein geworden en er werd in 1881 vergunning 
verkregen voor de bouw van een tweede fabriek in 
Kaulille aan het Kempisch kanaal. Zeventig ha grond werd 
aangekocht van de familie Slegten-Sneyers. Dhr. Slegten 
was ook de bemiddelaar voor de aankoop van 110  ha 
gronden van de gemeente en particulieren, zodat de 
totale oppervlakte van het bedrijf 180ha bedroeg.

Het was de eerste fabriek in de N.-Kempen en werd hier 
gebouwd omwille van de afgelegen ligging, wenselijk 
in verband met het vrijkomen van giftige gassen en ont-
ploffingsgevaar. 

Het transport van grondstoffen en afgewerkte producten 
gebeurde tot kort na W.O. II via twee kades aan het 
Kempisch kanaal en wegtransport.

In 1884 werd hier voor het eerst het rookloos kruit op 
basis van nitro-cellulose geproduceerd. Eind 19de 
eeuw werd er een nieuwe springstof ontwikkeld: het 
tonite, dat erg in trek was bij koloniale- en prospectie-
maatschappijen.

In 1969 werd de naam Cooppal veranderd in P.R.B. 
(Poudreries Réunies de Belgique). 

Na de fusie met de fabrieken van Wetteren, Balen-Wezel, 
Matagne en Clermont ging P.R.B. in 1990 failliet.

In sommige periodes stelde de fabriek 600 mensen te 
werk, in 1970 waren dat er nog 350. Het grootste deel 
van de productie was bestemd voor het buitenland.

Thans zijn alle gebouwen, op de kantoren na, afgebroken.
Het nu nog bestaande kantoorgebouw, met twee 
bouwlagen onder platdak, werd opgetrokken in 1956 

DE BUSKRUITFABRIEK 
‘COOPPAL’

waarbij het oude kantoor in het geheel geïntegreerd 
werd, alsook het in 1925 gebouwde laboratorium.

Dit laboratorium werd in de periode van 1925 tot 1946 
meerdere malen uitgebreid.

In het nieuwe kantoorgebouw en het laboratorium is 
men blijven werken tot het faillissement in 1990.

Op de onderste foto een buskruitmolen uit 1881, door 
de PRB aan de gemeente Bocholt geschonken in 1987. 
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BOCHOLTER GRAVEN
EEN KENNISMAKING MET 500 METER MIDDELEEUWSE GRENSVERDEDIGING

De Bocholter Graven liggen in een eeuwenoud 
grensgebied tussen het voormalige land van Loon 
(Bocholt), het land van Thorn (Stramproy) en het 
Overkwartier van Gelder (Weert). 

Hier werd op het einde van de 14de eeuw een hoge 
wal (een landweer of ‘weergraaf’) van ongeveer 300 m 
lengte aangelegd. Deze verdedigingswal werd versterkt 
met drie fl ankerende grachten van ieder ongeveer 450 
m lengte. Deze grachten, de ‘Bocholter Graven’ lagen in 
boemerangvorm aan beide kanten van de Napoleonsdijk. 
De site had als bedoeling het passeren van constant heen 
en weer trekkende soldatentroepen te bemoeilijken. De 
doorgang werd afgesloten met een slagboom.

De Napoleonsdijk was een Bocholter hoofdweg, die 
een verbinding vormde naar Stramproy en naar Weert. 

DE BINKERMOLEN
Deze watermolen op de Abeek werd opgericht voor 
1437 als oliemolen. Later werd het een graanmolen. 

De molen was de banmolen van de heer van het 
aanpalende Gerdingen en Nieuwstad bij Bree. In 1647 
was Lee Bincken, alias Vrancken molenaar. Hij woonde 
in Gerdingen. Het huidige gebouw dateert uit 1906. 

De weg ligt hier op een zandheuvelrug, waardoor een 
doorgang door het moerassig gebied mogelijk was. 
Deze beperkte doorgangsmogelijkheid maakte de weg 
en de passage controleerbaar. In 1814 werd op bevel 
van de Franse bezetter de weg verbeterd en verhoogd 
tot een dijk, vandaar ok de naam ‘Napoleonsdijk’.

De moerassige omgeving werd deels ontwaterd door 
de aanleg van de 24 km lange lossing die tussen 1865 en 
1875 gegraven werd van Lozen tot Ophoven, waar hij in 
de Maas uitmondt.

In dit gebied speelden spannende verhalen. Denk 
daarbij aan grensconfl icten en smokkelroutes…

Momenteel zijn de restanten van de Bocholter graven 
enkel nog vanuit de lucht waar te nemen.

In 1995 werd de molen beschermd als monument 
en samen met zijn omgeving als dorpsgezicht. Mits 
enkele aanpassingswerken is de molen opnieuw 
maalvaardig.

De Binkermolen is privébezit en niet toegankelijk.

ONTDEK BOCHOLT!



ONTDEK BOCHOLT!
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FIETSPARADIJS BOCHOLT
Bocholt, een gezellig en waardevol deel van het ‘Fietsparadijs Limburg’. 

Naast het fi etsroutenetwerk van de provincie, dat ook door Bocholt passeert, heeft de gemeente 
een aantal eigen mooie routes ontwikkeld. 

FIETSROUTENETWERK LIMBURG

Het fi etsroutenetwerk Limburg bestaat uit 
verschillende fi etsroutes die via knooppunten 
(kruispunten van fi etspaden) met elkaar 
verbonden zijn. 

De knooppunten zijn genummerd en worden duidelijk 
zichtbaar aangegeven op blauwe rechthoekige borden. 
De borden staan op ooghoogte en bewegwijzeren de 
fi etsroutes in twee richtingen. Op deze manier fi ets 
je via een eenvoudig systeem van knooppunt naar 
knooppunt.

Het fi etsroutenetwerk verken je best met de Limburgse 
fi etskaart. Op deze kaart staan de knooppunten en de 
afstanden tussenin duidelijk vermeld. Je ziet in één 
oogopslag waar je bent en hoeveel kilometer je nog 
voor de boeg hebt. Ook de stations staan er op, de 
fi etsonthaal- en servicepunten, de centrumverbindin-
gen, de hellingen en onverharde wegen, die vaak door 
prachtige natuurgebieden lopen. 

Het knooppuntensysteem biedt je onbeperkte com-
binatiemogelijkheden. Zo kan je op voorhand je route 
uitstippelen, de knooppuntnummertjes op een papiertje 
schrijven en genieten van een onbezorgde fi etstocht.  

Tijdens je tocht kan je even pauzeren in een van de 
talrijke fi etsvriendelijke horecazaken, die zich langs het 
netwerk bevinden. 

Bij de kaart zit een handig fi etsinfoboekje met de nodige 
info.

Dit fi etsroutenetwerk doet het de hele provincie aan.

De bijhorende fi etskaart kost 9,50 euro en is te 
verkrijgen bij de dienst Toerisme, de bibliotheek en bij 
verschillende toeristische ondernemers.

Je kan je route ook 
online opstellen. 
Gebruik hiervoor: 
● www.visitlimburg.be
● www.routeyou.com 
● www.knooppunter.com
● www.route.nl 
● www.fi etsnet.be.
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‘De Rond-in-Bocholt-route’ is 40 km lang en voert je 
doorheen de prachtige natuur van Bocholt. 

Vooral de kanalen krijgen hierbij een belangrijk aandeel 
toebedeeld. 

De route is volledig bewegwijzerd met zeshoekige 
witte borden met groene opdruk. De route vormt een 
lus, waardoor je kan vertrekken waar je wil.

Deze route van 20 km brengt je langsheen de vier 
kerkdorpen van Bocholt. 

De nadruk ligt op de historische gebouwen en be-
zienswaardigheden van de gemeente. De route is 
bewegwijzerd met zeshoekige witte borden met 
blauwe opdruk. De beste startplaats is op het kerkplein 
van Bocholt, maar aangezien de route een lus vormt, kan 
je zelf je startpunt bepalen. 

Deze fi etsroute is 53 km lang en vertrekt in het 
centrum van Bocholt. 

Onderweg passeer je de kluis van Achel, een oude trap-
pistenabdij waar je de Achelse trappist kan proeven. 
Ook zijn er op de route verschillende stopplaatsen 
mogelijk, waar je kan genieten van een frisse Sezoens.

Deze bestaat uit twee routes, kruispuntroute 1 en 
kruispuntroute 2. 

De eerste vertrekt aan de Watermolen in Reppel en leidt 
je via Beek (Bree), over Kreyel en Veldhoven om dan 
terug via Bocholt centrum naar Reppel te gaan.

De tweede route vertrekt aan familiepark Goolderheide, 
gaat langs Kaulille en over een klein stuk Neerpelter 
grondgebied. Zo kom je terecht in Lozen, om dan via 
Bocholt terug naar Goolderheide te gaan. 

De twee routes samen bestrijken ongeveer 50 km.

DE VIER-TOREN-ROUTE

DE ROND-IN-BOCHOLT-ROUTE

DE KRUISPUNTROUTE

DE SEZOENSROUTE
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DE BOERDERIJENROUTE

DE VLAANDEREN FIETSROUTE

TIPS VOOR FIETSERS 
GRATIS GIDS MET TAL VAN PRACHTIGE FIETSTOCHTEN

De boerderijenroute is een ontdekkingstocht 
langs tal van weiden en velden, graangewassen en 
groentevelden, achter groen verscholen melkvee- 
en varkensbedrijven, open ruimten en prachtige 
landschappen. 

De bewegwijzerde route start in het centrum van 
Bocholt, aan het Biotechnicum en loopt voor het grootste 
gedeelte over rustige en verharde wegen of fi etspaden. 
Je hebt de keuze uit 2 routes: 25 km en 36 km. 

De kidsfi etsroute telt 23 km en vertrekt aan 
vakantiepark Goolderheide.

Van daaruit gaat ze richting Reppel, om dan via Beek 
(Bree) en de Voorste Luysmolen over Kreyel terug 
bij Goolderheide aan te komen. De route is niet 
bewegwijzerd, maar is te volgen via de bijbehorende 
folder. In deze folder staan vragen die de kids 

De Vlaanderen Fietsroute is de ‘drager’ van het 
Vlaamse LF-routenetwerk. Deze 800 km lange 
‘ronde van Vlaanderen’ bestaat uit een combinatie 
van 4 Landelijke fi etsroutes.

Maar in tegenstelling tot die wielerklassieker, rij je 
deze route op je eigen fi ets en in je eigen tempo. 
Langs de route heb je talloze mogelijkheden voor 
een overnachting in een hotel, op een camping of in 
een trekkershut. In Bocholt kan je zo’n hut vinden bij 
familiepark Goolderheide.

Je hoeft natuurlijk niet de hele Vlaanderen route af te 
leggen. Op verschillende plaatsen wordt de route 
doorkruist door de Landelijke Fietsroutes. Dankzij 

In 2019 tref je in deze gids 
43 prachtige fi etstochten 
aan doorheen 23 Limburgse 
gemeentes en hun omgeving. 

Deze uitgave wordt jaarlijks 
vernieuwd!

Dankzij het gebruiksvriendelijke netwerk van fi etsknoop-
punten ontdek je de mooiste fi etspaden, de rustigste 
bossen en de gezelligste terrassen.

DE BOCHOLTER KINDERFIETSROUTE

FIETSEN IN EN OM: LIMBURG 2019
43 prachtige fi etstochten met 85 stopsuggesties vertrekkende vanuit 23 fi etsvriendelijke gemeenten

Beringen ● Bilzen ● Bocholt ● Borgloon ● Bree ● Dilsen-Stokkem ● Hamont-Achel 
Hasselt ● Hechtel-Eksel ● Heusden-Zolder ● Houthalen-Helchteren ● Kinrooi
Lommel ● Maaseik ● Midden-Limburg ● Oudsbergen ● Peer ● Pelt ● Riemst
Voerstreek ● West-Limburg ● Zonhoven ● Zuid-West-Limburg

Een uitgave van: www.tipsvoorfi etsers.be

FIETSERS  be

TIPS VOOR   

2019
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24

60

50

9 85

12

01

23

43

Wie fi etst, verbruikt veel energie. Omdat de inwendige 
mens nu eenmaal moet versterkt worden, tref je in de 
gids een selectie aan van de gezelligste horecazaken 
die langs je tocht liggen. 

De combinatie van in- en ontspanning zorgt 
gegarandeerd voor een geslaagde uitstap! 

Kies dus een route, knip de knooppuntenstrook uit, kleef 
deze op je fi ets en genieten maar!

onderweg moeten oplossen om de juiste route te 
vinden en om uiteindelijk de Bocholter slagzin te 
kunnen vormen.

De route is speciaal gemaakt voor kids vanaf 8 jaar, 
onder begeleiding van een volwassene. De folder kost 
1 euro en is te verkrijgen bij de dienst Vrije Tijd en bij de 
verschillende logieshouders van Bocholt.

de noord-zuid verbindingen kun je verschillende 
meerdaagse rondreizen maken.

De verschillende routes zijn opgenomen in een Topogids, 
die uiteraard ook te verkrijgen is bij de dienst Vrije Tijd.
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GRENSPARK KEMPEN-BROEK

Op de grens van Belgisch en Nederlands Limburg 
en Noord-Brabant ligt Kempen~Broek, een grens-
overschrijdend landschap dat in zijn omvang 
uniek is voor Vlaanderen en Nederland. Het strekt 
zich uit over de gemeenten Cranendonck, Weert, 
Hamont-Achel, Bree, Kinrooi, Maaseik en Bocholt. 

Laat je verrassen door het bijzondere en afwisselende 
landschap: moerassen, hooilanden, bossen, beekvalleien, 
heide, vennen en landbouwgebieden. 

Bezoekers kunnen heel wat beleven in het 
Kempen~Broek. Wandelaars kunnen via bewegwijzerde 
routes op hun eigen tempo genieten van het landschap, 
de natuur, de cultuurelementen en de rust. 

Natuurkenners zullen opgetogen zijn over de bijzondere 
bewoners van Kempen~Broek. Recreatie, natuur, cultuur 
en educatie: allemaal facetten die het Kempen~Broek 
de moeite waard maken. Meer info kan je terugvinden 
op de website www.kempenbroek.eu. 

BOCHOLT, DÉ WANDELGEMEENTE 
BIJ UITSTEK

EEN NATUURLIJKE OASE VAN RUST EN GROEN

Bocholt is een wandelgemeente bij uitstek. Voor iedere wandelliefhebber is er wel een wandeling die 
voldoet aan zijn of haar verwachtingen. De prachtige natuurgebieden met hun gevarieerde fauna en fl ora 

zullen je zeker bekoren! 

Indien je een geleide wandeling wenst, neem dan contact op met de dienst Vrije Tijd. 

De wandelkaarten van de wandelgebieden van het 
Kempen~Broek, alsook de wandelbox met hierin alle 
wandelkaarten, zijn verkrijgbaar op de toeristische 
dienst.  

Vier wandelgebieden van Kempen~Broek situeren zich 
(deels) op het grondgebied van Bocholt:

Wist je dat binnen het GrensPark Kempen~Broek een 
50-tal wind- en watermolens staan? Molens die nog 
regelmatig draaien, soms nog malen en die nog vaak te 
bezoeken en te bezichtigen zijn. 

Voor de geïnteresseerden is er de ‘Molenkaart 
Kempen~Broek’, met hierin een oplijsting van               
de verschillende molens + de aanduiding hiervan          
op kaart. 

Ook is er plaats voor een woordje achtergrondinforma-
tie en enkele fi etsroutes om een echte molenfi etstocht 
te kunnen plannen.
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SMEETSHOF-WIJFFELTERBROEK 
KEMPEN~BROEK

LOZERHEIDE 
KEMPEN~BROEK

DE KEMPEN 
KEMPEN~BROEK

In het wandelgebied Smeetshof overschrijd je 
letterlijk grenzen, tussen België en Nederland, 
tussen bossen, moerassen, weilanden en over 
beken zoals de Lossing en de Lechterrietbeek. 

Het Smeetshof maakte samen met het Nederlandse Wijf-
felterbroek ooit deel uit van een 5000 ha groot moeras 
op de grens van  België en Nederland.

Het Natuurinrichtingsproject Smeetshof zorgde voor 
nieuwe moerasgebieden, heideherstel op de drogere 

In het unieke natuurgebied Lozerheide, gelegen in 
de wateringen tussen het kanaal Bocholt-Herentals 
en de Zuid-Willemsvaart werden twee wandelingen 
uitgestippeld: eentje van 3 km en een andere van 7 km.  

De wandeling van 3 km is ook toegankelijk voor rol-
stoelgebruikers. Vanaf 1 april 2020 zal er voor deze 
wandeling ook een ‘spottersboekje’, met opdrachtjes ed. 
ter beschikking zijn.

Je kan er tijdens een wandeling genieten van de 
gevarieerde fauna en flora. Door de weelderige 
begroeiing in de “watering” en het rijke insectenleven 
hebben verschillende vogelsoorten van Lozerheide hun 
pleisterplaats gemaakt. 

Door de bevloeiing met het kalkrijke kanaalwater werd de 
bodem vruchtbaarder en werden er ook plantenzaadjes 
uit andere streken aangevoerd. Daarom groeien er in het 
natuurgebied heel wat planten die hier normaal niet 
voorkomen.

Het wandelgebied bestaat uit 3 wandelingen: 
5,4 – 9,5 en 12,7 km. 

De routes leiden je langs akkers, weilanden, en actieve 
landbouwbedrijven. Sommige weilanden zijn een 
uitnodiging voor zeldzame weidevogels zoals de wulp 
en de grutto. Op verschillende plekken zie je nog de 
restanten van het voormalige moeras in de vorm van 
natte eiken-, berken- en elzenbroekbosjes. 

plekken, poelen voor amfibieën, natte en droge 
graslanden met verspreid liggende bosjes. Uitkijkpunten, 
vogelkijkhutten en knuppelpaden gunnen je een unieke 
blik in dit verrassende stukje Kempen~Broek.

Je hebt er de keuze tussen 7 verschillende 
bewegwijzerde wandelingen: 2,4 km, 4,1 km, 7 km, 5,7 
km,10,5 km 5,8 km en 6,3 km

De wandelingen van 2,4 km en 4,1 km zijn ook 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
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ST.-MAARTENSHEIDE & DE LUYSEN 
KEMPEN~BROEK

OP PAD MET EEN VERKENNER 
KEMPEN~BROEK

St.-Maartensheide was eeuwenlang een 
heidegebied. Om aan de vraag van mijnhout te 
voldoen werden rond de vorige eeuwwisseling 
grove dennenbossen aangeplant waardoor de 
heide grotendeels verdween. 

Deze bossen werden later omgezet naar landbouwgrond. 
Het resultaat: een bijzonder gevarieerd landschap met 
akkers, natte en droge weilanden, bosjes en houtkanten. 
Door deze variatie is St-Maartensheide een weidevogel-
gebied bij uitstek.

De vijvers van De Luysen (Bree) en het aanpalende 
Mariahof zijn de grootste in Kempen~Broek. Nadat de 

Wil je eens op een bijzondere manier Kempen-Broek 
ontdekken? Ga dan op pad met een verkenner! 

Ontdek de stilte, wordt een echte spoorzoeker, proef 
de wildernis… het kan allemaal onder begeleiding van 
een Verkenner.

Meer info rond de thema’s van de wandelingen, 
reservaties en prijzen via www.kempenbroek.eu

vis- en zwemvijvers in De Luysen in 1996 door Natuurpunt 
werden aangekocht en samen met de Vlaamse Land-
maatschappij en de Afdeling Natuur van het Vlaams 
Gewest werden heringericht, vormen ze samen met de 
aanpalende moerassen een waar paradijs voor vogels 
en vogelliefhebbers. Er zijn twee vogelkijkhutten die 
je een panoramische blik gunnen op de vijvers en zijn 
zeldzame bewoners.

Dit gebied bestaat uit 4 bewegwijzerde wandelingen: 
3,3 – 6,8 – 7 en 10 km.

ABEEK-VALLEI
De Abeek is een van de meest natuurlijke 
laaglandbeken die Vlaanderen nog rijk is. 
De bovenloop vertoont nog de typische 
meanders en her en der vinden we ook de 
bijhorende moerassen vlak naast de beek. 

In Oudsbergen, Peer en Bocholt vormt deze 
beek de ruggengraat van het natuurgebied 
Vallei van de Abeek.

Sinds 2016 is het wandelgebied rond de 
Abeekvallei volledig ontsloten. Samen met 
Natuurpunt, het Regionaal Landschap Kempen 
en Maasland en de buurgemeentes Peer 
en Oudsbergen werden hier verschillende 
wondermooie routes aangelegd. Op Bocholter 
grondgebied is er o.a. een groot plankenpad 
en een mooie vogelkijkhut bij gekomen.

Het vertrekpunt in Reppel bevindt zich aan de 
kerk. De wandelfolder ‘Abeekvallei’ is te verkrijgen 
bij de dienst Toerisme, bij hotel de Watermolen in 
Reppel en bij familiepark Goolderheide. 
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GEMEENTEPLAN BOCHOLT

LOGIES
Hotels
1 De Watermolen

Hoevetoerisme
2 Akkermanshof
3 Muisputtenhof
4 ’t Akkers
5 De Alpacaboerderij
6 Gielkenshoeve
7 Hoeve-terras
8 Aerdenhof
9 Bossemushof

Bed & Breakfast
10 Uilennest
11 In de velden
12 Hof ter Cauwe
13 Dageraad

Vakantiepark,
camping & trekkershutten
14 Goolderheide

Vakantiewoning
15 ‘t Paulsenhof
16 De Klare Bron
17 De Voorste Luysmolen

Bivakplaatsen
18 Delvenhof
19 Sloerodoe
20 Riethoeve
21 ‘t Chaletje
22 Taxandriahoeve
23 Chiroheem

Tentenweides
24 Jan Verheyen
25 Bert Keppens
26 Benny Vanhove
27 Erik Rombouts
28 Erik Rombouts

BEZIENSWAARDIGHEDEN
1 Passantenhaven
2 Hoofdbibliotheek
3 Kapel 18
4 St.-Laurentiuskerk + Torenverplaatsingsmuseum
5 Damburg (privé)
6 Brouwerij Martens
7 Brouwerijmuseum
8 Windmolen
9 St.-Willibrorduskerk
10 Pastorij Reppel
11 Monshof (privé)
12 St.-Monulphus- en Gondulphuskerk
13 St.-Benediktuskerk
14 Watermolen
15 Terrein vroegere arsenicumfabriek
16 Terrein vroegere buskruitfabriek ‘Coopal’
17 Binkermolen (privé)
18 Clootsmolen (privé)

19 Lozerheide (wandelgebied)
20 St.-Maartensheide & De Luysen (wandelgebied)
21 De Kempen (wandelgebied)
22 Smeetshof (wandelgebied)
23 Beeldentuin Vaesen
24 De Alpacaboerderij
25 Luysmolen
26 Keizershof (privé)
27 Baileybrug
28 Dienst Vrije Tijd
29 Priorij O.L.Vrouw van Klaarland
30 Vespaverhuur
31 Justbee
32 FarmFun (op locatie Akkermanshof)
33 Proef en Vormingscentrum voor de Landbouw
34 Abeek-vallei
35 Belevingsterrein ruiters/menners
36 Bocholter Graven
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GEMEENTEPLAN BOCHOLT

LOGIES
Hotels
1 De Watermolen

Hoevetoerisme
2 Akkermanshof
3 Muisputtenhof
4 ’t Akkers
5 De Alpacaboerderij
6 Gielkenshoeve
7 Hoeve-terras
8 Aerdenhof
9 Bossemushof

Bed & Breakfast
10 Uilennest
11 In de velden
12 Hof ter Cauwe
13 Dageraad

Vakantiepark,
camping & trekkershutten
14 Goolderheide

Vakantiewoning
15 ‘t Paulsenhof
16 De Klare Bron
17 De Voorste Luysmolen

Bivakplaatsen
18 Delvenhof
19 Sloerodoe
20 Riethoeve
21 ‘t Chaletje
22 Taxandriahoeve
23 Chiroheem

Tentenweides
24 Jan Verheyen
25 Bert Keppens
26 Benny Vanhove
27 Erik Rombouts
28 Erik Rombouts

BEZIENSWAARDIGHEDEN
1 Passantenhaven
2 Hoofdbibliotheek
3 Kapel 18
4 St.-Laurentiuskerk + Torenverplaatsingsmuseum
5 Damburg (privé)
6 Brouwerij Martens
7 Brouwerijmuseum
8 Windmolen
9 St.-Willibrorduskerk
10 Pastorij Reppel
11 Monshof (privé)
12 St.-Monulphus- en Gondulphuskerk
13 St.-Benediktuskerk
14 Watermolen
15 Terrein vroegere arsenicumfabriek
16 Terrein vroegere buskruitfabriek ‘Coopal’
17 Binkermolen (privé)
18 Clootsmolen (privé)

19 Lozerheide (wandelgebied)
20 St.-Maartensheide & De Luysen (wandelgebied)
21 De Kempen (wandelgebied)
22 Smeetshof (wandelgebied)
23 Beeldentuin Vaesen
24 De Alpacaboerderij
25 Luysmolen
26 Keizershof (privé)
27 Baileybrug
28 Dienst Vrije Tijd
29 Priorij O.L.Vrouw van Klaarland
30 Vespaverhuur
31 Justbee
32 FarmFun (op locatie Akkermanshof)
33 Proef en Vormingscentrum voor de Landbouw
34 Abeek-vallei
35 Belevingsterrein ruiters/menners
36 Bocholter Graven
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WANDELINGEN BOCHOLT CENTRUM

WANDELINGEN REPPEL

In en rondom het centrum van Bocholt zijn er 6 
wandelingen aangelegd. 

De kerk dient als startpunt voor drie bewegwijzerde 
wandelroutes: Schuitelbeek (2 km), Galgenberg (5 km) en 
Dorperbemden (5,1 km). Twee andere routes - Oud-Kanaal 
(4,3 km) en Lechten (4,8 km) - starten aan de Finse piste. 

Op beide vertrekplaatsen staat een infobord dat de 
wandelaars wegwijs maakt op de bewegwijzerde routes. 
Rolstoelgebruikers kunnen terecht op drie bewegwijzerde 
routes (Lechten, Schuitelbeek en Galgenberg). 

De zesde wandeling is de Goolderroute (11,2 km). Deze 
start aan Goolderheide, gaat via Reppel over Grote Brogel 
(Peer) en dan terug via Kaulille naar Goolderheide. Deze 
route is bewegwijzerd met lichtblauwe pijlen en verbindt 
het wandelnetwerk van Reppel met dat van Kaulille. 

De routes Galgenberg, Schuitelbeek en Lechten zijn 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

In Reppel zijn er vijf wandelingen uitgestippeld, met 
telkens de St.-Willibrorduskerk als vertrekplaats. 

Hier staat ook een infobord om de wandelaars wegwijs 
te maken op de verschillende wandelroutes. Rolstoel-
gebruikers of personen met een kinderwagen kunnen 
terecht op twee bewegwijzerde routes (de Abeek- en 
de Bergerheideroute).

De routes zijn: de Reppelerroute (5,4 km), de 
Abeekroute (3 km), de Bergerheideroute (3,5 km), de 
Leukeneinde-route ( 4,4 km) en de St.-Willibrordus-
route (7,2 km).

ONTDEK HET DORP
Samen met de Landelijke Gilden en het Innovatiesteun-
punt voor landbouw en platteland heeft de gemeente 
Bocholt in 2018 een nieuwe wandelroute ontwikkeld, nl. 
‘Ontdek het dorp’. De wandeling telt 5,5 km en vertrekt 
(en eindigt) op het Kerkplein in Bocholt. 

De wandelroute is bewegwijzerd. Een gratis plannetje is 
te verkrijgen bij de dienst Vrije Tijd en in de bib.

KUNST IN OPEN RUIMTE
De dienst ‘Cultuur’ heeft samen met 30 kunstenaars 
deze kunstwandeling gecreëerd. De route leidt je langs 
de dertig kunstwerken uit heel wat disciplines (van 
schilderijen tot beeldhouwwerken). De werken vormen 
een permanentie expositie, die aan elkaar worden gelinkt 
met een wandeling door het centrum van Bocholt.

De gids, met hierin ook een routeplannetje, is gratis te 
verkrijgen bij de dienst Vrije Tijd en bij de bib.
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WANDELINGEN KAULILLE

WANDELINGEN LOZEN

WANDELINGEN VOOR KINDEREN

Kaulille telt zeven bewegwijzerde wandelroutes, 
met telkens de kerk als startpunt. 

Twee van deze routes zijn ook geschikt voor rolstoelge-
bruikers en kinderwagens (Bosschelroute, Winterdijkrou-
te). Aan het startpunt bevindt zich een infokaart, die de 

In Lozen bestaan er drie uitgestippelde 
wandelingen. Twee ervan zijn geschikt 
voor rolstoelgebruikers en kinderwagens 
(Kanaalroute, Lozerbeekroute).

Op initiatief van de Toeristische Raad en de Gezinsraad 
zijn er in 2009 enkele wandelroutes voor kinderen van 
5 tot 10 à 12 jaar geopend. In drie kerkdorpen is er 
een wandeltocht met doe-opdrachtjes voorzien.  

In Bocholt betreft het een leerrijke ontdekkingstocht (3,6 
km) door het centrum met tien haltes, waar telkens een 
aantal opdrachtjes moeten vervuld worden. 

Ter hoogte van de Gezondheidsomloop in Kaulille is er 
een toffe kinderboswandeling ‘Met Bolleke het trolleke’ 
(3,5 km) uitgezet. Bedoeling hier is om met behulp van 
de te vervullen opdrachtjes, tot een toverspreuk te komen 
en om ingrediënten te verzamelen voor een toverdrank. 

In Lozen kan men een vanaf april 2020 een leerrijke spot-

wandelaars wegwijs maakt op de bewegwijzerde routes. 

De routes: Warmbeekroute (9,1 km), Bosschelroute (2,7 
km), Terpenroute (11,2 km), Winterdijkroute (3,9 km), 
Geelgorsroute (5,3 km) en de 10000- (7 km) en de 
4000-stappenwandelingen (3 km)

Alle routes hebben de Sint-Benedictuskerk als startpunt. 
Hier kan u ook een infobord raadplegen met een overzicht 
van de drie verschillende wandelroutes: Lozerroute (8,5 
km), Lozerbeekroute (3,9 km), Kanaalroute (2,1 km).

terswandeling doen in het natuurgebied Lozerheide. Het 
bijhorende spottersboekje zal dan ook beschikbaar zijn. De 
tocht van ongeveer 3,5 km is een combinatie van doe-op-
drachtjes en herkenning van dier- en plantensoorten. 

Deze leerrijke tocht is ontstaan uit een samenwerking 
tussen het ANB, Kempen~Broek en de gemeente Bocholt.

De wandelroutes in Bocholt en Lozen zijn geschikt voor 
zowel rolstoelgebruikers als kinderwagens. De wandeling 
van Kaulille is enkel toegankelijk voor kinderwagens.

De drie verschillende wandelingen zijn het hele jaar 
door beschikbaar. De wandelfolders zijn te verkrijgen 
bij de Dienst Vrije Tijd en bij de verschillende logiesuit-
baters in Bocholt.

Pittoreske dorpen in de Maasvallei, 
glooiende akkers en boomgaarden 
in Haspengouw en Voeren, een natte 
wildernis in Kempen-Broek, 1001 
vijvers in De Wijers, avontuur in Bosland 
en de weidse heide in het Nationaal 
Park Hoge Kempen. Limburg heeft voor 
elke wandelaar wat moois in petto!

Check: www.wandeleninlimburg.be 
voor een overzicht van 
de verschillende 
wandelroutes.

terswandeling doen in het natuurgebied Lozerheide. Het 

de verschillende 
wandelroutes.
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LOKALE THEMAROUTE ‘EQUIDROOM’

IN GALOP DOOR BOCHOLTER 
BOSSEN EN VELDEN 

Trek je er graag op uit met je paard? 

Ga je graag op vakantie met je paard? 

Rij je graag door het bos, genietend van heerlijke 
geuren en prachtige kleuren ? Of tussen de velden 
met maïs en gele koolzaadbloemen? 

Dan moet je zéker naar Bocholt en Peer komen! Want 
daar kan je alle zintuigen laten genieten, zowel die van 
jezelf als die van je paard.

De ruiter- en menroute ‘Equidroom’ is 24 kilometer lang, 
bestaat voor 95% uit onverharde wegen en gaat door de 
bossen en open velden van Bocholt en Grote-Brogel (Peer). 

De route brengt je via de mooiste bospaadjes naar open 
vlakten, geurende velden en bomen in volle pracht. Elk 
seizoen is anders en nodigt uit voor een ritje.

Een andere sterkte in Bocholt is het ruime aanbod 
aan gastvrije drink- en slaapgelegenheden voor ruiter/
menner en paard.

Vanaf augustus 2009 is de Equidroomroute opgenomen 
in de ruiterkaart van Limburg. Om de Equidroomroute te 
doen, volg je de volgende knooppuntnummers van het 
Limburgse ruiter- en menroutenetwerk: 29 - 71 - 30 - 62  
63 - 64 - 100 - 69 - 65 - 68 - 70 - 66 - 29.

MEER INFO: www.bocholt.be
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RUITER - EN MENROUTENETWERK LIMBURG

GEOCACHING

Van het noordelijkste puntje in de Limburgse 
Kempen tot de bosgebieden van het Nationaal 
Park Hoge Kempen werden ruim 550 km aan routes 
klaargemaakt voor het Ruiter- en Menroutenetwerk 
Limburg. 

Het netwerk doet de gemeenten Lommel, Meeu-
wen-Gruitrode, Overpelt, Neerpelt, Peer, Hamont-Achel, 
Bocholt, Bree, Kinrooi, As, Maaseik, Opglabbeek, Genk, 
Zutendaal, Maasmechelen en Lanaken aan. 

Vanaf augustus 2009 zijn ook de Equidroomroute en 
de routes van het Nationaal Park Hoge Kempen in de 
ruiterkaart van Limburg opgenomen. 

Net zoals het fi etsroutenetwerk kunnen ruiters en menners 
Noord-Limburg verkennen via een knooppuntensys-
teem, waarbij zij zelf hun tocht kunnen samenstellen aan 
de hand van een handig kaartje. 

Met startplaatsen in elke gemeente kunnen zij de 
Limburgse bossen en velden verkennen. Er werden 
zoveel mogelijk onverharde paden opgezocht, met 
een minimale breedte van 2 meter, zodat menners 
maximaal van het netwerk kunnen genieten. Slechts op 
enkele plaatsen zullen de menners een klein ommetje 
moeten maken. 

Voor trekkers werden ook de verblijfsaccommodaties 
aangeduid. 

Zowel de Bocholter geocachers, maar ook en vooral 
toeristen, komen in Bocholt ruim aan hun trekken 
als ze op ‘schattenjacht’ gaan. 

Buiten de gebruikelijke losse ‘tradjes’, ‘multi’s’ en 
‘mystery’s’ heb je in alle deelgemeenten wel een leuke 
route. Zo heb je in een natuurgebied in Lozen het rondje 
‘Lozerheide’ en in Reppel de mooie route ‘de vallei van 
de Abeek’, wat ook weer in een verrassend mooi stukje 
natuur ligt. 

In de Kauliller bossen is er dan weer het rondje ‘Kelten en 
Rovers’ en in Bocholt zelf is er (eerder voor de kleintjes) 
de ‘eendjesroute’ en de erg gewaardeerde en goed 
uitgewerkte ‘Bogget route’, die een aantal bijzondere 
plekjes van Bocholt laat zien. Momenteel wordt er zelfs 
hard gewerkt om een heuse ‘geo-art’ in de Goolder 
bossen te leggen.

TIP! Op Bocholter grondgebied kan je op het ruiter- en menroutenetwerk een 
hindernissenparcours voor ruiters, een slalomparcours voor menners én 
een doorwaadplaats terugvinden. 
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Wanneer je in Bocholt bent, zal je je zeker niet vervelen! 

Vergeet zeker niet een bezoekje te brengen aan het 
Bocholter Brouwerijmuseum waar je meer te weten 
komt over de ambachtelijke brouwkunsten en kan 
proeven van de verschillende bierspecialiteiten. 

Of ga eens een kijkje nemen bij de alpacaboerderij 
waar je het neefje van de lama leert kennen, of bij 
beeldentuin Vaesen waar je allerlei kunstwerken 
ontdekt en het torenverplaatsingsmuseum waar je 
meer komt te weten over ‘De Torenkruiers’. 

EEN DAGJE UIT...

TIP! Vraag naar de handige brochures 
‘Dagtrips Bocholt’ 
en ‘Grenzeloos genieten’.
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BROUWERIJMUSEUM
Museum van de vriendschap

In het centrum van Bocholt, recht tegenover de 
glimmende gistingstanks van brouwerij Martens, 
is het Bocholter Brouwerij Museum gehuisvest in 
het historische brouwershuis, waar sinds 1758 tot 
midden 19de eeuw de Martens-brouwers van vader 
op zoon het edele gerstenat brouwden. 

Dit brouwershuis, oorspronkelijk een museum met een 
unieke collectie, dat het merkwaardige en nostalgische 
verhaal vertelt van de ambachtelijke brouwkunsten anno 
1790, werd uitgebreid tot een multifunctioneel museum 
van 4.000m2. De mouterij, de verschillende brouwzalen, 
de lager- en gistingsafdelingen, de vaten- en fl es-
senafdelingen, de oude bierkarren, zijn authentieke 
familiestukken, die een aparte sfeer uitademen. In de 
gezellige taverne en op het zonneterras, dat grenst aan 
het gemeentelijk park ‘Beukenhof’, kan men genieten 
van de aparte verhalen aangehaald door de gidsen en 
proeven van de bierspecialiteiten.

Tussen deze mooie staaltjes van industriële archeologie 
bevindt zich het bezoekers - en congrescentrum ‘De 
Moutkorrel’. Hier kunnen particulieren, verenigingen, 

EEN DAGJE UIT...

scholen en anderen terecht voor de organisatie van 
evenementen, het inrichten van opleidingssessies, enz.

OPENINGSUREN
Het hele jaar door geopend voor groepen op reservatie.
Individuele bezoeken zijn mogelijk in juli en augustus. 
Dagelijks start er dan een gegidste rondleiding om 14u00.

INKOM
€ 6,50 pp.
1 gids / 20 personen: € 20 per gids

INLICHTINGEN EN RESERVATIES
Bocholter Brouwerijmuseum    
Dorpsstraat 53 - 3950 Bocholt 
Tel. 089 48 16 76 - Fax 089 48 16 79
info@bocholterbrouwerijmuseum.be
www.bocholterbrouwerijmuseum.be

Toerisme Bocholt
Dorpsstraat 16 - 3950 Bocholt
Tel. 089 20 19 30 - Fax 089 20 19 21
toerisme@bocholt.be



HET TORENVERPLAATSINGSMUSEUM
ST.-LAURENTIUSKERK

‘De torenkruiers’, is de leuke bijnaam voor de 
Bocholtenaren. Waar die vandaan komt, verneem 
je in het torenverplaatsingsmuseum. Inderdaad, 
in Bocholt werd begin vorige eeuw de kerktoren 
verplaatst. 

Door de grote bevolkingstoename was het nodig 
de St.-Laurentiuskerk te vergroten. De pastoor en 
burgemeester Langens hoorden dat twee mannen het 
hadden klaargespeeld om het ontvangstlokaal van het 
Damstation in Antwerpen in zijn geheel te verplaatsen. 
Zij vroegen het duo de torenverplaatsing te regelen. 
Onder leiding van ingenieur Weiss en aannemer Morglia 
krikten de Bocholtenaren hun kerktoren 2cm los van zijn 
funderingen en verplaatsten ze hem 9,4 meter. De klus 
was in 8 dagen geklaard. 

Welke rol speelden de burgemeester, pastoor en de 
brouwer bij dit alles? Hoe ging deze torenverplaatsing 
in zijn werk? Op al deze vragen krijg je een antwoord in 
het torenverplaatsingsmuseum. Hier kan je de heroïsche 
dagen van 1910 aan de hand van foto’s, plannen en 
documenten opnieuw beleven.

Om een beter begrip van de toestanden van 1910 te 
kunnen opbrengen kan je best een groepsbezoek met 
gids regelen. 

INKOM
€ 25/gids (1 gids per max. 25 pers.)

SITUERING
Het museum is gelegen in de Sint-Laurentiuskerk.

Deze kerk zelf was een stichting van de graaf van Loon. 
In 1231 verkocht hij de tienden en het patronaat van 
Bocholt aan de abdij van Herckenrode. De huidige kerk 
in laatgotische stijl werd in 1476 tegen een mergeltoren 
uit 1411 aangebouwd. 

Op 13 september 1944 staken Duitse soldaten de kerk 
in brand. Van het imposante gebouw bleef slechts een 
ruïne over. Het orgel uit 1774  en kostbare beelden 
gingen verloren. Begin oktober 1950 begonnen de 
herstellingen en op Paaszaterdag 1952 werd de kerk 
opnieuw in gebruik genomen. In 1960 werd het huidige 
Stevensorgel in gebruik genomen.

De kerk herbergt een schat aan kunstvoorwerpen. De 
meest in het oog springende zijn de twee biechtstoelen, 
de sacramentstoren, het 3m hoge beeld van St.-Kristoffel 
en het prachtige Mariaretabel in het koor. Deze drie 
laatste zijn opgenomen in de topstukkenlijst van het 
topstukkendecreet van de Vlaamse Gemeenschap. De 
kerk bezit eveneens een zeldzame collectie van laat-
middeleeuwse houten heiligenbeelden, van o.a. Jan 
van Steffeswert en de meester van Elselo.

INLICHTINGEN: Toerisme Bocholt
Dorpsstraat 16 - 3950 Bocholt - Tel. 089 20 19 30
Fax 089 20 19 21 - toerisme@bocholt.be25/gids (1 gids per max. 25 pers.)
Dorpsstraat 16 - 3950 Bocholt - Tel. 089 20 19 30
Fax 089 20 19 21 - toerisme@bocholt.be
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Ze lijken een beetje op lama’s, maar als je goed 
kijkt zijn er toch wat verschillen: ze zijn een maatje 
kleiner, hebben kortere oren en het grootste 
verschil is natuurlijk de wol. 

Alpaca’s komen van oorsprong uit Zuid-Amerika, 
voornamelijk uit Peru. Maar om een alpaca te kunnen 
bezichtigen, moet je niet zo ver reizen. Dat kan ook 
gewoon hier in België!

De Alpacaboerderij in Kaulille is speciaal ingericht om 
bezoekers te kunnen ontvangen. Er zijn een hele resem 
verschillende bezoekformules mogelijk. 

Een unieke beeldentuin met koperen kunstwerken, 
gepresenteerd in een oase van groen.

Albert Vaesen, talent van eigen bodem, werd geboren 
in Hechtel op 29 december 1946. Als jonge gast begon 
hij in zijn vrije tijd met het kappen in hout. Met hamer 
en beitel bracht hij iets tot leven in een houten plank 
of balk. Later begon hij verder te experimenteren met 
andere materialen zoals ijzer, aluminium en koper. 

Nu is hij uitgegroeid tot een self-made-metaal-kun-
stenaar. Verschillende stukken samenlassen tot een 
sprekend geheel, is één van zijn favoriete bezigheden, 
waarbij rood koper zijn favoriet materiaal is. 

OPENINGSUREN
van april tot oktober, iedere dag vanaf 10u00 tot 18u00 
of na telefonische afspraak

INKOM
Gratis inkom

INLICHTINGEN
Albert Vaesen 
Lillerbaan 106 - 3950 Bocholt (Kaulille) - Tel. 011 44 52 30
info@koperwerkvaesen.be - www.koperwerkvaesen.be

DE ALPACABOERDERIJ
Ze lijken een beetje op lama’s, maar als je goed 
kijkt zijn er toch wat verschillen: ze zijn een maatje 
kleiner, hebben kortere oren en het grootste 

Alpaca’s komen van oorsprong uit Zuid-Amerika, 

BEELDENTUIN ‘KOPERWERK VAESEN’

Voor een duidelijk overzicht en prijzen, alsook de 
openingsdagen zie website.

INLICHTINGEN EN RESERVATIES
De Alpacaboerderij
Lillerbaan 104 - 3950 Bocholt (Kaulille) - Tel. 011 60 13 94
uitstap@alpacaboerderij.be - www.alpacaboerderij.be
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HET PROEF EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW (PVL)  

Het Akkermanshof is een modern melkveebedrijf 
met koeien en kalfjes gelegen tussen de weilanden 
en akkers van het gehuchtje ‘Kreyel’. Op deze 
boerderij wordt je gastvrij verwelkomt om een blik 
te werpen achter de schermen en kan je zien hoe 
melk nu écht geproduceerd wordt.

Hoelang slaapt een koe eigenlijk? Wat eet ze? Hoe 
wordt ze gemolken? Wat gebeurt er met de melk? 
Hoeveel kalfjes werpt een koe? Waarom wordt er mest 
opde akkers gereden? Geeft een koe ook melk zonder 
te kalven? Hebben koeien ook namen? Stinkt het in een 
stal?  Hoe zit het met de hygiëne en melkkwaliteit? Vraag 
het de boer zelf!

Het PVL werd opgericht in 1989, met praktijkgericht 
onderzoek naar voederteelten en de stalinfrastruc-
tuur voor varkens en melkvee als kerntaken. 

Later werd dit ook uitgebreid naar projecten rond agrarisch 
natuurbeheer en kleinschalige waterzuivering. Daarnaast 
beheert PVL ook een uitgebreid gamma aan naschoolse 

vorming: cursussen, praktijklessen en studiereizen rond 
veeteelt, groenteteelt, voedergewassen en bedrijfsbeheer.

Doorheen de jaren is het PVL uitgegroeid tot een boeiend 
doe-, kijk- en verkencentrum. Ontdek hoe robots koeien 
melken en bezoek een actief varkensbedrijf. De kinder-
boerderij biedt veel aai- en knuffelbeestjes.

Bezoeken zijn mogelijk op elke werkdag tussen 8u en 
17u (ook tijdens schoolvakanties, mits tijdige reservatie).

PRIJS: gratis

INLICHTINGEN EN RESERVATIES
PVL
Kaulillerweg 3 - 3950 Bocholt - Tel. 089 46 29 46
pvl.bocholt@scarlet.be - www.pvl-bocholt.be

FARM FUN
Onder de naam ‘FarmFun’ biedt het Akkermanshof een 
hele resem aan activiteiten aan. Uitermate geschikt voor 
zowel gezinnen, scholen (met subsidies - zie website), 
verenigingen, vrijgezellenfeestjes, verjaardagsfeestjes, 
als bedrijfsuitjes.

Een greep uit de verschillende activiteiten: FarmGames, 
huifkartocht, weidegolf,  Bumperball, …

Voor een actueel overzicht en prijzen, zie website.

INLICHTINGEN
FarmFun
Jennenstraat 28 - 3950 Bocholt - Tel. 0478 76 45 21
info@farmfun.be - www.farmfun.be
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SEVENSMOLEN

IMKERIJ ‘JUSTBEE’

VOORSTE LUYSMOLEN

De Sevensmolen in Kaulille is enig in z’n soort in 
Limburg. Het gaat om een kleine grondzeiler met 
een gevlucht van 24 meter. 

De molen werd in 1891 gebouwd door molenbouwer 
Adriaan Mulders uit Weert. In 1902 werd ze verkocht aan 
de molenaarsfamilie Sevens. In 1994 werden de molen 
en de omgeving geklasseerd als beschermd monument 
en dorpsgezicht. 

Ben je ook nieuwsgierig om te zien hoe zo’n molen er 
van binnen uitziet, of wil je ze gewoon eens aan het 
werk zien? 

PRIJS: € 1 pp (met een groepsminimum van € 30) - 
max. 50 pers./groep

DUUR: circa 1,5 uur

Wat doet een imker? 
Wat houdt het allemaal in om bijen te houden? 

Bijen plaats je niet in een opwelling van romantiek in je tuin. Je 
moet dat doordacht doen, de voor- en nadelen overwegen. 
Bijen in je tuin hebben is heel fascinerend… ze zien heen en 
weer vliegen op zoek naar stuifmeel en nectar.

Hoe ziet een koningin er uit en wat is haar functie? Wie zijn 
de werksters en wie zijn de darren? Wat is een zwerm? 
Hoeveel bijen zitten er in een bijenkast? De relaties tussen 
de bloemen en de bijen. Hoe haalt de imker de honing 
uit de kasten? Wat is koninginnebrij? Wat is de relatie 
tussen bijenproducten en jouw gezondheid?  

Op deze en tal van andere vragen krijgt u een antwoord 
bij een bezoek aan imkerij ‘JustBee’. Uiteraard kan u ook 
een heel gamma aan lekkere verse honing proeven. Ga 
dus zeker eens een bezoekje brengen en geniet van al 
het mooie van de bijen! 

PRIJS: € 3 pp (groepen tot max. 20 pers.)
Duur: ± 2uur - Enkel op afspraak!

INLICHTINGEN EN RESERVATIES
Imkerij JustBee
Winterdijkweg 57 - 3950 Bocholt - Tel. 0477 19 16 57
info@justbee.be - www.facebook.com/justbee.be
www.justbee.be

De Luysmolen werd voor het eerst vermeld in 1515. 
Hij maalde voor het laatst in 1965. De molen werd 
genoemd naar de eerste molenaar ‘Petrus Luijs’. 

De eigenlijke benaming van de Luysmolen is ‘Voorste 
Luysmolen’. Een tweede molen, de ‘Achterste 
Luysmolen’ dateerde uit 1602, maar werd in 1926 
afgebroken. Aanvankelijk was het een volmolen, waar 
vezels werden ineengewerkt tot een dichte massa. Later 
werd er wellicht ook graan gemalen. De molen werd 
doorheen de eeuwen meermaals verbouwd.

Ben je ook nieuwsgierig om te zien hoe zo’n molen er van 
binnen uitziet, of wil je ze gewoon eens aan het werk zien?

PRIJS: € 20/groep (op de vaste maaldagen is een 
bezoek gratis)

DUUR: 1 uur

NLICHTINGEN EN RESERVATIES
De Voorste Luysmolen
Luysenweg 2 - 3950 Bocholt - Tel. 089 25 87 40

INLICHTINGEN EN RESERVATIES
Sevensmolen
Molenstraat 18 - 3950 Bocholt - Tel. 0495 52 81 35
kaulillermolenvrienden@hotmail.com

TIP!
te combineren met een (begeleide) 
wandeling in het GrensPark 
Kempen~Broek en/of een 
drankje en snelle hap in fi ets- 

wandelherberg ‘De Luysmolen’. Of je kiest nog voor 
een bakworkshop of je gaat lekker luieren in een 
hangmat, eventueel aangevuld met picknickmand.

Wat houdt het allemaal in om bijen te houden? 
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CARNAVAL
In Bocholt wordt carnaval intensief gevierd. Er zijn 
zo’n 30-tal carnavalsverenigingen die elk hun eigen 
zittingen, stoeten en frühshoppen organiseren. 

Het begint meestal met de bekendmaking van de prins 
in de maand november.  Met Aswoensdag viert men het 
haringhappen en is de pret weer voor een jaartje voorbij.

CARNAVALSSTOETEN:
Kaulille: 
zondag voor Aswoensdag
Bocholt: 
maandag voor Aswoensdag

De Bocholtenaar heeft zeker geen ‘zittend gat’. Doorheen het jaar zijn er diverse grote en kleine 
activiteiten. Van kermissen, over carnavalsstoeten en Kristoffelbedevaarten, van Sezoensrally’s tot grote 
party’s!  Er is ook zeker iets bij dat jouw interesse kan wekken!
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SEZOENSRALLY

ST.-KRISTOFFEL-BEDEVAART

Rally in Bocholt is een feest. Als je in België ‘Bocholt’ 
vernoemt, dan denkt iedereen aan Sezoens...bier 
en ....rally! 

Sinds 1976 is het voorlaatste weekend van mei in Bocholt 
steevast het moment voor de internationale Sezoensrally. 
In 2019 wordt de 43ste editie georganiseerd.

Tot ver over de landsgrenzen is de Sezoensrally bekend 
om zijn uiterst selectief parcours en zijn eigen karakter 
met de maaskiezelwegen.

De Sezoensrally maakt deel uit van de hoogste Belgische 
rallydivisie en telt mee voor het Belgisch kampioenschap rally.

In 1930 trok de Bocholter pastoor Lemmens met 
enkele vooraanstaanden van de parochie naar 
Hannuit. Hij had het plan opgevat om naar voorbeeld 
van de Luikse stad ook in Bocholt van start te gaan 
met een St.-Kristoffelbedevaart. De kerk van Bocholt 
bezit immers een prachtig beeld van deze heilige in 
Maaslandse laatgotische stijl (15de eeuw).

Een immens beeld van 250 kg en 2,5 m lengte, gemaakt uit 
één enkele boomstam. Al in 1931 ging de eerste bedevaart 
door. Er werden 164 auto’s en 135 motoren gewijd.

De St.-Kristoffelbedevaart in Bocholt is de oudste 
in Limburg. Het is een ideaal moment voor de 
weggebruikers om even stil te staan bij het eigen rijgedrag, 
naar voorbeeld van St.-Kristoffel, de patroonheilige van 
de weggebruikers. Het (bij)geloof leert ons dat je veilig 
door het verkeer zal gaan als je die dag een beeltenis 
van St.-Kristoffel hebt gezien, een beeldje in de auto 
plaatst of hem aanroepen hebt.

Op de laatste zondag van juni is Bocholt de 
gastgemeente voor honderden vrachtwagens, auto’s, 
old-timers, mobilhomes, bussen, fi etsen en motoren. Ze 

Sinds 2008 behoort de Sezoensrally ook tot de European 
Rally Challenge (ERC).

De organisatie (Rally Team Moustache) zorgt er elk jaar 
voor om spanning en snelheid hand in hand te laten 
gaan met veiligheid.

Op vrijdag vinden de technische keuringen van de 
wagens plaats. Op zaterdag wordt dan de eigenlijke 
rally gereden in drie ronden van telkens vier klassement-
sproeven.

MEER INFO:
 www.sezoensrally.be

komen allen samen vanaf 9u00 in de straten en pleinen 
van Bocholt-centrum.

Na de H. Mis in de St.-Laurentiuskerk van Bocholt van 
10u00 zetten al deze voertuigen zich in beweging om 
langs de zegenstal te rijden en gewijd te worden. Een 
imposant en luidruchtig schouwspel.

De bedevaarders kunnen lid worden van de broederschap 
van St.-Kristoffel en traditioneel kan je op verschillende 
plaatsen wimpels, stickers, sleutelhangers en medailles 
met de beeltenis van St.-Kristoffel aankopen.
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BEACH PARTY

JENEVERNACHT FESTIVAL

DE BOCHOLTER TRACTOREN EN MOTOREN SHOW (BTM)

MARKTEN

Het eerste weekend van augustus is het traditiege-
trouw ‘Beach Party’ in Bocholt.  

Elk jaar verwelkomen we dan meer dan 10.000 feestvierders 
uit binnen- én buitenland op een immens zandstrand 
voorzien van zuiderse palmbomen, verlichte fonteinen en 
een groot zomerterras. Met een exotische cocktail in de 
hand kan je tijdens deze 2-daagse naar goede gewoonte 
bekende artiesten en dj’s aan het werk zien.

MEER INFO: www.beachpartybocholt.be

BTM vzw is de Oldtimer Tractoren en Motoren Club 
van Bocholt. Zij organiseren jaarlijks de Oldtimer 
Tractoren en Motorenshow. 

De organisatie werd opgericht in 1996 en voltooide een 
onderzoek naar Belgische constructeurs van Tractoren, 
Motoren en Landbouwmateriaal. 

De jaarlijkse oldtimershow op de laatste zondag van 
mei is meteen ook de traditionele seizoensopener voor 
de oldtimershows in België. De oldtimershow wordt 
ook aangevuld met demonstraties van lang vergeten 
ambachten en kinderanimaties. 

● Wekelijkse markt Kaulille (Nevenplein): 
 iedere woensdag van 09u00 tot 12u00

● Wekelijkse markt Bocholt (Kerkplein): 
 iedere woensdag van 14u00 tot 18u00

● Avondmarkt Bocholt: 
 maandag na 21 juli

TIP! Een overzicht van alle 
evenementen/activiteiten 
kan je terugvinden op de 
www.bocholt.be 

bekende artiesten en dj’s aan het werk zien.

MEER INFO:

Tijdens het eerste weekend van oktober vindt één van 
de grootste tentenfuiven van Noord-Limburg plaats: 

‘het Jenevernacht Festival’. Ieder jaar goed voor zo’n 
10.000 feestvierders. Geniet van een ruim aanbod drank 
en muziek, verdeeld over een viertal tenten.  

MEER INFO: www.jenevernachtfestival.be
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STREEKPRODUCTEN

AMBACHTELIJK IJS ‘OEVER-IJS’ 
Snellewindstraat 60
0496 02 73 49
Oever-ijs@telenet.be

BAKKEMOEZEVLAAI
Bakkerij Knapen
Dorpsstraat 13
089 46 12 84
info@bakkerij-knapen.be
www.bakkerij-knapen.be

LUYSENBROOD
Bakkerij Knapen 
Het Luysenmeel, om zelf thuis een Luysenbrood te 
bakken, is te verkrijgen bij Knapen en in de Luysmolen.

BOCHOLTER KAAS
Melkerijwinkel (in GB Carrefour)
Kaulillerweg 6 - 089 46 83 65

AMBACHTELIJKE PATÉS
De Spiegeleire
De Spiegeleire behoort tot één van de voornaamste pa-
téfrabrikanten van België. Het bedrijf werd opgericht in 
1972. Door de jaren heen is De Spiegeleire uitgegroeid 
tot een moderne, toonaangevende patéproducent met 
afzetmarkten in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, 
Engeland, Spanje, Dubai, ...

Momenteel is de productie verhuist naar Diest, maar de 
maatschappelijke zetel blijft in Bocholt.

info@ds.be - www.ds.be

DE BIEREN VAN BROUWERIJ MARTENS
Brouwerij Martens is een trots en ambitieus familiebedrijf 
dat ontstond in 1758. Al acht generaties lang staan ze 
aan de top van de Belgische brouwindustrie.
De bekendste bieren zijn: ‘Martens Pils’, ‘Sezoens’, 
‘Kristoffel’ (wit, blond en donker) en ‘1758’.
www.brouwerijmartens.be
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DE WATERMOLEN ***

Hotel de Watermolen, gelegen op een groot 
domein midden in het groen is doorheen de 
jaren uitgegroeid tot een fl orerende zaak en een 
vaste waarde in zowel het logieslandschap, de 
paardenwereld, als het vissersmilieu.

Het hotel is uitgerust met 56 moderne kamers, voorzien 
van al het nodige comfort.

In het ruime restaurant kan u terecht voor een uitgebreid 
ontbijt (wat ook toegankelijk is voor niet-hotelgasten), 
een lekkere lunch of een ontspannend diner. 

Naast een dagelijks veelzijdig à la carte menu, is er ook 
de mogelijkheid voor grill of BBQ. Speciaal voor deze 
laatste is er een aparte overdekte plaats voorzien, die 
volledig is uitgerust met de nodige voorzieningen en 
waar u in alle rust kan genieten.  

Voor een snelle snack kan je terecht op het terras of in 
het café.

Het hotel heeft ook recreatiemogelijkheden in overvloed. 
Zo beschikt het over 4 volautomatische kegelbanen, fi tness, 
binnenzwembad, infrarood sauna, Finse sauna, biljarts, 
tafelvoetbal, tennisvelden, petanquebaan, basketbalveld, 
volleybalveld, 13 vijvers voor forelvissen (tijdens het 
visseizoen dagelijks geopend van 7u00 tot 23u15), ….

Op ongeveer 300 meter van het hoofdgebouw ligt ‘het 
Helmushof’. Dit logies, uitgerust met 5 comfortabele kamers, 
is voorbehouden voor ruiters en/of menners. Er staan hier 
12 paardenstallen ter beschikking én een privéparking. 
Voor de paarden is er ook een grote weide voorzien.

De Bocholter gastvrouw of gastheer zal je met open armen ontvangen en ervoor zorgen dat je in de watten 
wordt gelegd. Voor ieders smaak is er wel een bedje te vinden. 

In het hotel kan je proeven van de uitgesproken Bocholter gastvrijheid en gastronomie. Wil je het boerenleven 
van dichtbij meemaken, dan kies je voor het hoevetoerisme. Ben je eerder een kampeerder of op zoek naar 
avontuur, dan is een bivakhoeve, een camping of een trekkershut de ideale oplossing. En wie graag zelf zijn 
potje kookt, kan terecht in een vakantiewoning.

Een overzicht van het volledige aanbod kan je terugvinden op de volgende pagina’s.

DROMEN IN BOCHOLT

Monshofstraat 9 - 3950 Bocholt
Tel. 089 48 00 00 - Fax 089 46 14 58
info@de-watermolen.com
www.de-watermolen.com

Het Helmushof is op verschillende manieren te bereiken, 
via de openbare weg, of via de wandelweg die het 
hoofdgebouw en het Helmushof met elkaar verbindt.

Het ruiter- en menroutenetwerk loopt over het domein 
van de Watermolen. Het is direct gelegen tussen de 
knooppunten 64 en 31 op de routekaart.

Het hotel is dé ideale locatie voor wie wil fi etsen 
(mogelijkheid tot het huren van (elektrische) fi etsen), 
wandelen of ruiteren/mennen in de groene natuur. Het 
is direct gelegen aan het Limburgs fi etsroutenetwerk en 
in de directe omgeving zijn er diverse bewegwijzerde 
natuurgebieden die allen zijn opengesteld voor de le-
vensgenieters. Het is ook een startplaats van het ruiter 
- en menroutenetwerk Limburg. 
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HOEVETOERISME

AKKERMANSHOF ***

DE ALPACABOERDERIJ

’T AKKERS***

GIELKENSHOEVE ***

Het Akkermanshof is een gespecialiseerd melkveebedrijf 
met koeien en kalveren gelegen tussen de weilanden en 
bossen van Bocholt en nabij tal van recreatiemogelijkheden. 

Caroline en Patrick nemen u graag mee op ontdekkingstocht op 
de boerderij die bestaat uit een melkveetak en een toeristische 
tak. Er staan een 120-tal melkkoeien en bijhorend jongvee.

Sedert 2005 wordt er een uniek gastenverblijf aangeboden met 
rechtstreeks zicht op de dieren in de stal. 

Het actief mogen meehelpen blijkt een belangrijke troef 
alsook de ideale ligging in het vlakke landschap voor fi ets- en 
wandeltoerisme. Het Akkermanshof is hiervoor de perfecte 
uitvalsbasis. Ontdek het zelf!

Dit is een paardvriendelijk logies.

Deze accommodatie met eigen kookgelegenheid is 
gevestigd op De Alpacaboerderij in Bocholt en telt 
enkele 4-persoonsappartementen. 

Tijdens uw verblijf mag u natuurlijk bij de dieren gaan kijken, 
zowel in de weides als in de stal. En bij een verblijf tussen 
april en oktober mag u gratis een spelletje Boerengolf spelen! 
De Alpacaboerderij beschikt over een speelplaats voor 
kinderen, een weideterras en gratis Wifi .

De Alpacaboerderij ligt op 5 minuten rijden van het dichtst-
bijzijnde restaurant en verschillende cafés. 

De Alpacaboerderij is gelegen in een mooie bosrijke 
omgeving en is daarmee ideaal voor fi etsers en wandelaars. In 
de nabije omgeving zijn veel fi ets- en wandelroutes, waarvan 
de kaarten ook op de boerderij te verkrijgen zijn.

Lozen is een klein gehucht van Bocholt. Je kan hier 
overnachten in het chalet ’t Akkers (al 25 jaar) en er van 
de omliggende natuur genieten. 

Mathieu Damen zal je met plezier ontvangen op zijn 
melkveebedrijf. Op de boerderij zijn er koeien en kleine kalfjes, 
die nog steeds met de fl es worden groot gebracht. 

Meehelpen op de boerderij, voor zowel groot als klein, kan 
altijd! Je kan er ook kosteloos melk gebruiken.  

De woning omvat 2 slaapkamers met 1 kinderbedje en een 
mooi terrasje voor zonnige dagen, waar een BBQ steeds op 
zijn plaats is.

Fiets - en wandelroutes zijn ruimschoots aanwezig in de 
nabije omgeving.

Op het eind van een doodlopend straatje, lekker rustig en 
toch niet op het eind van de wereld, ligt de Gielkenshoeve. 

Het bijna authentieke landschap van bosjes en houtkanten, 
sloten en plassen, brengt iedereen tot rust. 

Kinderen kunnen ongemoeid in het straatje en op de boerderij 
spelen, terwijl de volwassenen gezellig genieten en stoom 
afblazen (met een Bocholter pint en Bocholter kaas) op 
het terrasje onder de treurwilg. Fietsen, wandelen, Limburg 
ontdekken, zo veel te doen voor de bezige bij. Lekker 
uitwaaien in de winter en dan heerlijk cocoonen bij de kachel 
met een glaasje wijn. Wat wil een mens nog meer? 

Verras jezelf, zak eens weg in een oase van rust en gezelligheid. 
Proef en geniet van het eigen platteland en de Limburgse 
gastvrijheid!

Jennenstraat 28 - 3950 Bocholt
Tel./Fax 089 47 39 74 - Gsm 0478 76 45 21
info@akkermanshof.be - www.akkermanshof.be

Lillerbaan 104  - 3950 Bocholt (Kaulille) - Tel. 011 60 13 94
stay@alpacaboerderij.be - www.alpacaboerderij.be

Leemskuilenstraat 29 - 3950 Bocholt (Lozen) - Tel. 011 44 53 18
www.belgie-vakantiehuis.be/vakantiehuizenbelgië/Limburg/
Bocholt/vakantiewoning/055005/

Voortweg 2A - 3950 Bocholt - Tel./Fax 089 47 39 89
info@gielkenshoeve.be - www.gielkenshoeve.be

DROMEN IN BOCHOLT
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‘T HOEVE-TERRAS

AERDENHOF ***

MUISPUTTENHOF ***

BOSSEMUSHOF

Het zoogkoeienbedrijf van de familie Ramaekers-Rut-
ten is gelegen vlakbij knooppunt 211 van de Limburgse 
fietsroute en bij knooppunt 50 van de Limburgse 
ruiterroute, met talrijke aansluitingslussen naar diverse 
Belgische en Nederlandse ruiterpaden.

Een ruime overdekte hal garandeert ook bij slecht weer een 
droog vertrek of aankomst. Op het gezellig terras worden 
heerlijke streekgerechten geserveerd.

Een eigen beenhouwerij staat in voor de aanvoer van kwali-
teitsvlees dat dan ook met genoegen in Bourgondische porties 
wordt aangeboden bij de breugheliaanse BBQ-buffetten.

Het is meer dan duidelijk dat het Hoeve-Terras de plaats bij 
uitstek is om de inwendige mens te versterken. Er zijn drie 
ruime appartementen beschikbaar.

Dit is een paardvriendelijk logies.

Het Aerdenhof is een landbouwbedrijf met kalfjes, gras- 
en maïsteelt en tal van neerhofdieren. 

De vakantiehoeve bevindt zich in een mooie groene omgeving 
nabij het stiltegebied GrensPark Kempen~Broek. Het vakantie-
verblijf is dus de ideale plaats voor levensgenieters die graag 
wandelen of fietsen en voor kinderen om lekker te ravotten.

De gebouwen liggen tussen bomen, houtkanten en hagen.

De vakantiewoning is een volledige gezinswoning met 2 
slaapkamers. De vakantiewoning is verbonden met de woning 
en het erf van de landbouwer maar vormt toch een apart geheel. 
De bewoners hebben uitzicht over de tuin en weilanden. 
Onder een 180 jarige lindeboom ligt een groot speelgazon dat 
omgeven is door beplanting en een omheining. 

Het Muisputtenhof is een uitstekende uitvalsbasis voor 
een actieve fietsvakantie. 

Het is gelegen op het unieke grensoverschrijdende fiets-
routenetwerk. Van knooppunt naar knooppunt fiets je langs 
de mooiste Limburgse landschappen. Het Muisputtenhof is 
gelegen aan de rand van het natuurgebied ‘Smeetshof-Wijf-
felterbroek’. 

U logeert in een volledig ingerichte vakantiewoning met drie 
slaapkamers te midden van het groen. Er is ook een prachtig 
aangelegde tuin voorzien van zonneterras met luifel, met zicht 
op de edelherten in de wei.

Dit is een paardvriendelijk logies.

Voormalige Kempische langgevelhoeve uit de 19de eeuw 
in een bosrijke omgeving. Volledig ingerichte woning 
met 2 slaapkamers. 

Pony’s, schapen en kleinvee aanwezig op de boerderij. Snelle 
verbinding met het ruiter- en menroutenetwerk. Voor paarden 
zijn er drie stallen en een paardenweide ter beschikking.

Krokusstraat 1 - 3950 Bocholt - Gsm 0496 26 75 61

Kreyelerstraat 22A  - 3950 Bocholt - Tel. 089 46 18 64
aerdenhof@gmail.com - www.aerdenhof.be

Kakebeekstraat 17 - 3950 Bocholt - Tel. 089 46 27 47
info@muisputtenhof.be - www.muisputtenhof.be

Zandstraat 5 - 3950 Bocholt - Tel. 089 46 27 20
info@bossemushof.be - www.bossemushof.be

HOEVETOERISME
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B&B HET UILENNEST *

B&B HOF TER CAUWE ****

B&B IN DE VELDEN

B&B DAGERAAD

Het hoeveverblijf bestaat uit 4 gastenkamers voor 2 
personen. Deze zijn volledig nieuw ingericht in de 
voormalige schuur van de boerderij. 

De ligging is ideaal voor een weekendje uit in een rustige en 
groene omgeving, niet ver van het centrum van Bocholt en in 
de onmiddellijke nabijheid van het fietsroutenetwerk Limburg. 

Bed and Breakfast Hof ter Cauwe is een oase van rust, 
midden in het Kempense groen. 

In het gastenverblijf in het landelijke Kaulille in het Noorden 
van de provincie Limburg, geniet je van een vorstelijke 
ontvangst in een huiselijke sfeer.

Maak het je gezellig in een van de twee luxe kamers, of laat je 
verleiden door het weidse uitzicht vanop het zonnige terras. 
In de ruime tuin heb je een verwarmd buitenzwembad tot je 
beschikking. Nagenieten met een drankje kan in de overdekte 
outdoor loungebar met openhaard. Het is gelegen op het 
unieke fiets- en moutainbikeroutenetwerk en het Limburgse 
ruiter- en menroutenetwerk.

B&B In de velden ligt op het Bocholter platteland en 
biedt twee rustieke kamers. 

Er zijn gratis fietsen waarmee u de omgeving kunt verkennen 
en een grote tuin met een terras. Er wordt elke dag op uw 
kamer een zoet ontbijt geserveerd.

Het centrum van Bocholt, waar u diverse restaurants en winkels 
vindt, ligt op 4 km afstand.

Vanaf de Bed & Breakfast is het 10 minuten rijden naar de 
Nederlandse grens. 

Op loopafstand van het prachtige kanaal Bocholt-Heren-
tals, en het centrum, vind je de idyllische B&B Dageraad.

Slaap in één van de 3 stijlvolle, landelijk ingerichte 
hoevekamers. Geniet zowel winter als zomer van het 
sfeervolle buitenterras. Verwen jezelf in de gezellige 
ontbijtruimte met een tapasontbijt van lokale streekpro-
ducten dat aangepast kan worden voor vegetariërs en 
veganisten.

B&B Dageraad, het vertrekpunt voor wandelingen, fietstochten 
of uitstappen … Kortom de ideale plek om volledig tot rust 
te komen.

Hezerstraat 23
3950 Bocholt
Tel. 0494 49 19 05
hetuilennest@live.be
www.hoevetoerisme-hetuilennest.be

Winterdijk 57 - 3950 Bocholt - Tel. 0477 19 16 57
info@hoftercauwe.be - www.hoftercauwe.be

Veldhovenstraat 19 - 3950 Bocholt - Tel. 0495 63 56 41
info@indevelden.be - www.indevelden.be

Oudeweg 3 - 3950 Bocholt - Tel. 089 20 39 83
dageraadbb@gmail.com - facebook.com/BBDageraad

BED & BREAKFAST



44

’t Paulsenhof is één van de weinige 5 sterren-vakantie-
woningen van Limburg. 

Deze ruime recente vakantiewoning biedt plaats aan 8 
personen en is zeer luxueus ingericht, met alle denkbare 
voorzieningen voorhanden. 

Toeristische arrangementen met Vespa-rondritten, paardverhuur 
met gegidste buitenritten en verschillende activiteiten zoals 
weidegolf zijn mogelijk. 

De woning is gelegen op het unieke fi ets- en mountainbikerou-
tenetwerk en het Limburgse ruiter- en menroutenetwerk. Het 
grensoverschrijdende natuurgebied Kempen~Broek ligt 
vlakbij. Dit is een paardvriendelijk logies.

De Klare Bron is een groepsverblijf waar gezinnen/
groepen van maximaal negen personen enkele dagen 
kunnen verblijven.

Gasten in de Klare Bron verzorgen zelf hun maaltijden en 
dagprogramma, waarbij ze van harte welkom zijn om deel te 
nemen aan de gebedsdiensten van de zusters.

Het huis, op enkele meters afstand van het klooster, bestaat uit 
een ruime huiskamer met open keuken, drie éénpersoons kamers 
en een slaapzolder met zes bedden. Er is tevens een tuinterras 
In de keuken vindt u een fornuis, een magnetron/oven, een 
koelkast en keukengerei. Gasten brengen zelf bed-, bad- en 
keukenlinnen mee.

Stramproyerweg 42 - 3950 Bocholt - Tel. 0477 30 61 02
info@paulsenhof.be - www.paulsenhof.be

Priorij O.L.V. van Klaarland - Vosheuvelstraat 39
3950 Bocholt - Tel. 011 44 61 69
gasten@priorijklaarland.be - www.priorijklaarland.be

VAKANTIEWONINGEN 

’T PAULSENHOF *****DE KLARE BRON

NAPOLEONSHOEVE
Napoleonsdijk 3 - 3950 Bocholt (Kreyel)

Tel. 0495 24 24 54 - napoleonshoeve@hotmail.com

JAN VERHEYEN 
Weerterweg 133 - 3950 Bocholt (Kreyel) 

Tel. 089 46 43 87 - wim-verheyen@telenet.be

BERT KEPPENS 
Molenstraat 33 - 3950 Bocholt (Kaulille)

Tel. 011 52 61 04 - bert.keppens@telenet.be

BENNY VANHOVE 
Winterdijkweg 59 - 3950 Bocholt (Kaulille) 

Tel. 0495 12 87 98 - bennyvanhove@hotmail.com

ERIK ROMBOUTS
Steenweg op Kleine Brogel - 3950 Bocholt

Tel. 0494 13 22 50 - erikrombouts@hotmail.com

Rozenstraat - 3950 Bocholt
Tel. 0494 13 22 50 - erikrombouts@hotmail.com

TENTENWEIDES

Wanneer eenvoud terug bijzonder wordt.

In de zomer van 2019 start in de molenaarswoning Bed & 
Breakfast ‘De Voorste Luysmolen’.

Een unieke ervaring in een monumentaal huis, waar ingekerfde 
teksten op de oude eiken balken stukjes geschiedenis vertellen. 
Logeren onder de Luyskap; natuurlijk buiten, natuurlijk binnen.

Naast een ongedwongen warme sfeer is de aandacht 
gevestigd op verwennerij van rust en harmonie in ruimtelijke 
eenvoud; een comfortabele overnachting aangevuld met een 
heerlijk ontbijt aan de grote familietafel, of in de tuin, tussen 
het groen en de geluiden van de vele vogels die het gebied 
rijk is. Groot en klein wordt door gastvrouw Ingrid in deze 
inspirerende omgeving welkom geheten.

Luysenweg 2 - 3950 Bocholt

B&B DE VOORSTE LUYSMOLEN
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’T CHALETJE
Meierbroekstraat 6 - 3950 Bocholt 
Tel. 089 47 16 81 of 014 30 08 10 

BOEKINGEN VIA CJT 
(CENTRUM VOOR JEUGDTOERISME) 

Bergstraat 16 - 9820 Merelbeke 
Tel. 09 210 57 70 - Fax 09 210 57 80

www.cjt.be

DELVENHOF
Rietweg 41 - 3950 Bocholt (Kaulille)

Gsm 0495 29 87 73 - delvenhof@telenet.be

SLOERODOE
Brogelerweg 150 - 3950 Bocholt

Tel. 089 47 29 66 - Gsm 0486 44 21 4
 www.sloerodoe.be

RIETHOEVE 
Goosweg 1 - 3950 Bocholt (Kaulille) - Tel. 011 63 35 73

TAXANDRIA
Winterdijkweg 51 - 3950 Bocholt (Kaulille)

Tel. 011 44 11 37 - michelvanherk@telenet.be

CHIROHEEM
Steenakkerstraat  - 3950 Bocholt (Kaulille)

Tel. 011 44 19 35 - Vandoren.carine@scarlet.be

’T LODJE
Leemskuilenstraat 2 - 3950 Bocholt (Lozen)

verhuur@chirolozen.be
www.chirolozen.be/verhuurbouw.php

BIVAKHOEVES TENTENWEIDES
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CAMPING & TREKKERSHUTTEN

 FAMILIEPARK GOOLDERHEIDE *****
SPORT - EN RECREATIEPARK, CAMPING, SPEELTUINEN, VISVIJVER, …

Actie, avontuur en spanning zijn hier de 
sleutelwoorden voor een onvergetelijke vakantie of 
gewoon een dagje uit. Vakantiepark Goolderheide 
bruist van de activiteiten met om haar heen de 
prachtige natuur waar rust en bezienswaardighe-
den elkaar voortdurend afwisselen.

Je kan zwemmen in de verwarmde openluchtzwem-
baden met maxi-waterglijbaan en klimmuur, zonnen op 
het strand en zandkastelen bouwen, de kinderboer-
derij bezoeken of de enorme speeltuinen veroveren. 
Sporten kan natuurlijk ook: tennis, volley, basket, joggen, 
jeu de boules, minigolf, pingpong, trimbaan, fi ets- 
crossparcours, wandelen, vissen, survivalparcours ….

De camping is gelegen te midden van uitgestrekte 
dennenbossen uitgerust met het nodige comfort. Want 
echte avonturiers hebben ruimte nodig. Logisch dus 
dat de kampeerplaatsen ruim en vrij zijn. Want vrijheid 
daar zijn avonturiers aan gehecht. Dat kamperen niet 
primitief hoeft te zijn is duidelijk. Uitstekende sanitaire 
voorzieningen zijn altijd dicht in de buurt. 

Ook voor je boodschappen hoef je niet ver te gaan, 
want op de camping is er ook een supermarkt aanwezig.

Op vakantiepark Goolderheide kan je ook caravans en 
trekkershutten huren. In de bossen staan ze, vrijelijk links 
en rechts onder een lommerrijk schaduwdak van bladen 

verdeeld: riante 6- en 8-persoons stacaravans. Even je 
‘stalen koets’ uitpakken en de vakantie kan beginnen! Zo 
bent u er lekker uit, maar heeft u toch alle gemak van thuis.

Ook voor een vakantie of dagtrip met het paard is 
Goolderheide uitermate geschikt. Het vakantiepark is 
dan ook een startplaats van het ruiter - en menroutenet-
werk Limburg. 

Men biedt u de mogelijkheid om een avontuur per 
paard of  pony te beleven op eigen initiatief of onder 
begeleiding. 

Voor uw viervoeter zijn er ruime stallen, een buitenpiste 
en mogelijkheid tot weidegang, ook verzorging, voer, 
stro en water is voor paarden voorzien.

Uzelf kan overnachten in tenten aan de vijver, hier heeft 
u een eigen stukje natuur aan de paardenstallen. In ver-
huurcaravans van 6 - 8 personen of blokhutten van 4 
personen. U kan natuurlijk ook zelf met tent, caravan of 
motorhome op het park terecht. 

Bosstraat 1 - 3950 Bocholt
Tel. 089 46 24 70
Fax 089 46 46 19
info@goolderheide.be
www.goolderheide.be

Bosstraat 1 - 3950 Bocholt

info@goolderheide.be
www.goolderheide.be



PASSANTENHAVEN + MOTORHOMEPARKING HEUVELZICHT
In 1994 bouwde het gemeentebestuur van Bocholt in 
samenwerking met de Nederlandse buurgemeente 
Weert en met steun van de Europese Gemeenschap 
deze passantenhaven. 

Vanaf 2017 is hier ook nog een kleine jachthaven 
bijgekomen.  

Voor de prijs van € 1/m per nacht kunnen de gebruikers 
van de passantenhaven gebruik maken van de sanitaire 
voorzieningen en huisvuilcontainer. 
Voor het gebruik van water en elektriciteit wordt er 
een kleine bijdrage gevraagd (douche: € 1/4 min., 
drinkwater: € 1/80 liter, elektriciteit: € 2/nacht).

Het havenreglement en andere info kan je terugvinden 
via www.vvw-bocholt.be. 

Sinds een aantal jaren is er naast de passantenhaven 
nog een motorhomeparking bijgekomen. Hier kunnen 
maximum 7 motorhomes staan. Zij betalen € 8 per nacht 
en kunnen van dezelfde faciliteiten gebruik maken als de 
pleziervaart (+ mogelijkheid tot lozing chemisch toilet).
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BOCHOLT INFORMATIEF
Voor vragen, informatie, brochures, fi ets - wandel - en ruiterkaarten, … 
kan je terecht bij de Dienst Vrije Tijd. Zij helpen je graag verder. 

DIENST VRIJE TIJD 
De Steen - Pastoorsdreef 3 - 3950 Bocholt
Tel. 089 20 19 30 - Fax 089 20 19 21
Email: toerisme@bocholt.be - Website: www.bocholt.be

OPENINGSUREN
Maandag: 09u00 - 12u00 13u30 - 16u30 (enkel in juli en augustus)

Dinsdag: 09u00 - 12u00 13u30 - 19u00
Woensdag: 09u00 - 12u00 13u30 - 16u30
Donderdag: 09u00 - 12u00 13u30 - 17u00
Vrijdag: 09u00 - 12u00 

Deze brochure is een uitgave van de dienst Toerisme, gemeente Bocholt.
Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Bocholt, Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt.

Beeldmateriaal: dienst Toerisme Bocholt, Kempen~Broek, Marc Evens, Archief Toerisme Limburg. 
Opmaak: Van Bun Communicatie & Vormgeving - Redactie: Davy Timmermans
Drukwerk: Drukwerk Symons

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. 
Het gemeentebestuur van Bocholt is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen 
en/of onjuistheden in de opgenomen gegevens.


