Kleine Nete
PEDDELROUTE

Radio 2 en Sport Vlaanderen dagen je uit om de mooiste routes in het binnenland op een sportieve manier te leren kennen. Geniet van
de prachtige natuur op onze 15 avontuurlijke en gezinsvriendelijke routes, al wandelend, met de fiets, mountainbike, al skatend of zelfs
per kajak. Smaakt naar meer? Probeer dan zeker ook één van de kustwandelingen: laat je door Radio 2-host Kim Debrie naar de mooiste
plekjes gidsen en kom heel wat verrassends over de streek te weten.Hieronder vind je alvast een QR-code om de Radio 2-app te
downloaden. Veel plezier!

De Kleine Nete is tussen Retie en Grobbendonk geschikt voor kano- en kajakvaart. Je vindt er alle nodige voorzieningen zoals aanlegsteigers en informatiepanelen. Wat mag je verwachten? Een ontspannen voortkabbelende maar fascinerende tocht door een idyllisch stukje natuur vanaf de watermolen in Retie
tot de watermolen van Grobbendonk. De tocht mondt uit in een wondermooi parklandschap.

In- en uitstapplaatsen
Er zijn 9 in- en uitstapplaatsen op de route. Op 4 plaatsen vind je ook verhuurcentra terug. Let op: vooraf reserveren is verplicht,
meer info: Sport.vlaanderen/zotveelvakantie/belevingsroute

De Kleine Nete
Door het hart van de Kempen kronkelt een van de zuiverste waterwegen in heel Vlaanderen, de Kleine Nete.
Dit schilderachtige riviertje herbergt een rijke planten- en dierenwereld. De route brengt jou langs enkele prachtige natuurgebieden zoals De Zegge,
het Olens Broek, Snepkensvijver, het Zwart Water en het Peertsbos.
Je passeert ook de Kempense Heuvelrug, een oude duinengordel.

Voor het hele gezin!
Op de Kleine Nete, ter hoogte van Hinnekensbergen, vind je een vistrap: een passage waarlangs vissen stroomopwaarts kunnen zwemmen om
te paaien en te rusten. Je vaart langs enkele prachtige natuurgebieden zoals De Zegge, het Olens Broek, Snepkensvijver, het Zwart Water en het
Peertsbos. Je passeert ook de Kempense Heuvelrug, een oude duinengordel waarop een indrukwekkend wandelnetwerk werd uitgebouwd.
Je kan er ook uitstekend mountainbiken en paardrijden. Kortom, een gedroomd dagje uit voor het hele gezin!

Langste afstand 25 km
Maak een selfie op één van onze 15 belevingsroutes, post deze via de Radio 2-app en maak elke week
kans op een waardebon van 75 - 50 - 25 euro van Decathlon geschonken door Sport Vlaanderen.

Ontdek al onze routes op sport.vlaanderen/zotveelvakantie of scan de QR-code
‘Groeten uit buitengewoon binnenland’
www.natuurenbos.be/doe-eens-buitengewoon

#sportersbelevenmeer

