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Vijver met kijkhut in de Roost
In de vallei van de Grote Laak glinstert het moerasachtige natuurgebied De Roost. Trek je
laarzen aan voor 5 km plensplezier in de modder en begroet de vlinders, libellen en waterjuffen
die je om de oren vliegen. De nieuwe kijkhut beloont je met een adembenemend uitzicht. Stap
je graag tot aan de rand van de vijver die voor je ligt? Knooppunten 220 en 179 wijzen je de
weg.
Knooppunten: 222 - 179 - 220 - 172 - 179 - 222
www.wandelknooppunt.be.
Meer wandelpret
Meer wandelingen vind je op de aparte fiches met wandelroutes achteraan in deze
brochure of apart te verkrijgen bij het onthaal in het gemeentehuis, op www.laakdal.be
en www.vvvlaakdal.be.

De Merode

Actief ontdekken

Wandelen
Met je wandelschoenen kan je Laakdal écht ontdekken. Heel wat wandelwegen doorkruisen
onze groene gemeente waardoor je niet alleen de mooiste maar ook de stilste plekjes verkent.
De Merode
De Merode, prinsheerlijk platteland
De Merode vormt een aaneengesloten gebied dat rijk is aan historisch, cultureel en
natuurlijk erfgoed. Dit gebied ligt op het snijvlak van drie provinciën en Laakdal is de ideale
uitvalsbasis om dit prinsheerlijke platteland te ontdekken. Stippel zelf je route uit door Laakdal
en het hele Merodegebied via het wandelnetwerk de Merode, verkrijgbaar in kaartvorm of
www.wandelknooppunt.be.
Wandelpret in de Laakvalleien
Grote waterplas met kijkhut in Trichelbroek
In het Trichelbroek kan je een verscholen waterplas vinden. De plek trekt heel wat vogels aan
en vormt in de lente zelfs een broedplaats voor zo’n 50 blauwe reigers. Een aanrader is de
wandeling van 5 km rond deze fascinerende vijver.
Knooppunten 152 – 326 – 327 – 157 – 325 – 326 – 152
www.wandelknooppunt.be.
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Ruiteren
Ook te paard is Laakdal een echte aanrader. Via het nieuwe ruiternetwerk de Merode doorkruis
je het hele gebied.
Ruiter- en menroutenetwerk de Merode
Creëer je eigen route via het knooppuntensysteem, zo kan je ruiteren van Laakdal tot Aarschot
en van Diest tot Westerlo. Dit netwerk is te verkrijgen in een handige ruiterkaart.
Meer info: www.demerodeonline.be/locatie/ruiteren-in-de-merode/
Grote waterplas met kijkhut in Trichelbroek

Auto
Autoroute abdijenroute
Volg de blauw-witte borden van de Abdijenroute en
ontdek hun inspirerende verhaal en opmerkelijke
erfgoed. Kijk binnen in de musea of bezoekerscentra,
pik een rondleiding met gids mee, wandel langs de
knooppunten rond het domein en proef op een terrasje
van het abdijlekkers.

Mountainbiken
De Merode

Fietsen
Laakdal is door zijn ligging op het knooppunt van de drie provincies de ideale plaats om je
fietstocht te starten. Je fietst in een wip van de provincie Antwerpen naar Limburg en VlaamsBrabant. De lokale horeca staat klaar om je te ontvangen op hun terrasjes.
Fietsnetwerk Kempen
Zelf een fietsroute plannen is supermakkelijk met de fietsknooppunten van de Kempen.
Onderweg kan je een tussenstop maken bij de fietsvriendelijke horeca. Het fietsnetwerk is
verkrijgbaar in kaartvorm of bekijk je online via www.fietsnet.be
LALALApad
LALALApad of Laakdalse Landbouwers Lachen je toe, een fietsroute maar net even anders. De
fietsroute leidt je langs onze Laakdalse landbouwers, die bezocht kunnen worden na afspraak.
Starten doe je aan het oude gemeentehuis van Eindhout (Eindhoutdorp 13). Kijk zeker op
www.lalalapad.be voor alle info of download de app.
Themaroutes
Drieprovinciënroute: Fietslus (63 km) over de provincies Antwerpen, Limburg en VlaamsBrabant door Laakdal, Meerhout, Ham, Beringen, Tessenderlo en Diest.
Op de fiets met helden en heiligen: fietslus (18,6 km/52,7 km) langs bijzonder religieus erfgoed
in Laakdal, Westerlo, Herselt en Geel.
Erfgoedroute Fietsen van kerk naar kapel: fietslus (34,90 km/ 18,50 km/ 21 km) langs Laakdals
erfgoed en monumenten.

In het grensgebied tussen de provincies Antwerpen
en Vlaams-Brabant is het goed vertoeven en goed
mountainbiken. Je doorkruist een gevarieerd gebied
van zowel loof- en dennenbossen als van weilanden.
Sommige delen hebben een hogere moeilijkheidsgraad.
Mountainbikenetwerk de Merode
Het Merode-netwerk verbindt drie permanente
mountainbikeroutes
van
Herselt,
Laakdal
en
Scherpenheuvel-Zichem en is goed voor zo’n 122 km
fietsplezier. In Laakdal kan je kiezen uit 2 routes: 18 km
of 28,50 km.
Meer info: www.demerodeonline.be/locatie/
mountainbiken-in-de-merode/

eTuktuk
Cruise door het Merodelandschap
Tuktuks alleen iets voor Azië? Niets van! Zoef met
je elektrische tuktuk door het Merodelandschap.
Geruisloos, zo geniet je in stilte van al het moois
rondom je. Welke gps-route verleidt jou: die over
landbouw of erfgoed? Of die vol entertainment voor je
kleinste helden? Je schiet uit de startblokken aan de
oude stoomzagerij in Vorst-Meerlaar, een uniek staaltje
industrieel erfgoed. In je tuktuk is plaats voor vijf
personen: één bestuurder en vier passagiers.
Reserveer jouw tuktuk via www.etuktuks.be.
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Klompenbelevingspad
Op stap? Op klompen? Het klompenbelevingspad ligt in een schitterende omgeving, in de
bossen achter Afspanning Den Eik. Kom hier wandelen op echte wilgenhouten klompen, want
daar is het om te doen!
Openingsuren:
• Eerste weekend van april - laatste weekend van oktober
		 - Zaterdag en zondag: 13.30 u. - 17.00 u.
• Tijdens de schoolvakanties van woensdag tot zondag van 13.30 u. tot 17.00 u.
• Groepen het volledige jaar na reservatie.
Info en reservatie
www.klompenmuseum.be
Hoeve Den Eik 3, 2431 Laakdal

Klompengemeente
Laakdal is de plaats om kennis te maken met het klompenambacht. Herbeleef dit oude
ambacht in het klompenmuseum. De durvers trotseren het klompenbelevingspad op echte
houten klompen.

Klompenmuseum
Vorst-Laakdal was vroeger het mekka van de Kempense klompennijverheid. Via talrijke
kleine bedrijven werden de omliggende gemeenten bevoorraad met degelijk schoeisel. In
het Klompenmuseum in het bezoekerscentrum Den Eik herleeft dit oude ambacht via een
boeiende tentoonstelling en demonstraties van de klompenmaker.
Openingsuren:
• Individueel bezoek
- Eerste weekend van april tot laatste weekend van oktober
- Zaterdag en zondag van 13.30 u. tot 17.00 u.
• Groepen het volledige jaar na reservatie.
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De Grote Klomp
Aan de pastorij van deelgemeente Vorst vind je de Grote Klomp, een eerbetoon en herinnering
aan de klompenmakers van de 19de en de 20ste eeuw. Het monument is een kopie van de
reuzenklomp die 1975 gemaakt werd door Sam Mondelaers, die klomp is te bezichtigen in het
Klompenmuseum.

Kinderplezier

Speeltuin
Scoren bij je oogappels? Verras hen met een paar uur
ravotten in speeltuin Dennenoord. Liefst 2500 m2 plezier
strekt zich voor je uit in de Eindhoutse bossen. Roetsjen
van de glijbaan, klauteren in de touwen, wiegen op de
schommel, … Alles kan.
In de afgebakende speelzones leven je allerkleinste én
grootste kapoenen zich zorgeloos uit. En jij? Jij houdt
vanaf het terras een oogje in het zeil terwijl je je dorst
lest. Iedereen tevreden!
Smallestraat 4
2430 Laakdal
www.speeltuindennenoord.be

Bosbelevingspad
Koning Kobolt houdt prinses Amalia gevangen. Gelukkig
is er schildknaap Bonito: die doet er alles aan om haar te
bevrijden. Maar hij kan wel wat hulp gebruiken: een klus
voor jouw deugnieten! Rep je naar het bosbelevingspad.
Tien borden in het bos leiden je stap voor stap naar
de ontknoping van het verhaal. Tenminste als je de
opdrachtjes tot een goed einde brengt. Je prikkelt
onderweg al je zintuigen: een waar feest van zien, horen,
ruiken en voelen. En het ideale recept voor een groene
buitenspeeldag. Combineer de tocht met de speeltuin en
je kinderen weten met hun geluk geen blijf. Wedden?
Starten doe je aan speeltuin Dennenoord, waar je op de
parking het eerste infobord kan vinden. Vanaf hier volg je
de aangegeven pijlen in het bos en op de infoborden. Het
bosbelevingspad is volledig gratis en het hele jaar door
vrij toegankelijk.
De handleiding van het Bosbelevingspad kan je vinden
op www.laakdal.be.
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Streekproducten
Ontdek ook de culinaire ambachten in Laakdal en geniet van onze lekkere streekproducten!

Mokapi
ambachtelijke koffiebranderij
Versgebrande koffie, zoete delicatessen
Bedrijfsbezoek mogelijk voor groepen
Eindhoutseweg 17a
2431 Laakdal
www.mokapi.be

Aardbeienkwekerij
Morango Fruits
Aardbeien
Veldstraat 192
2430 Laakdal
www.morangofruits.be

Vanelven Agra
Aardappelteelt, hoevewinkel, aardappeljenever. Bedrijfsbezoek mogelijk via LaLaLapad. In de hoevewinkel kan je smaakvolle,
gezonde producten kopen die rechtstreeks
van de boer komen.

De Twee Leeuwen
Bierbrouwerij
De Heuvels 22
2430 Laakdal
www.detweeleeuwen.com

Eindhoutseweg 42, 2431 Laakdal
www.vanelven.be

Paardenmelkerij/stoeterij
Trichelhof - Eindhout
Streekproducten op basis van paardenmelk
Bedrijfsbezoek mogelijk voor groepen
Schuurstraat 7
2430 Laakdal
www.trichelhof.be

Bakkerij Dirk
Streekgebak: Laakdals Klavertje en
Eindhoutse Tutters
Steenweg op Meerhout 14
2430 Laakdal
www.bakkerijdirk.be
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Karbo Beer
Bierbrouwerij
Oude Geelsebaan 102/3
2431 Laakdal
www.karbobeer.com

Petit Pain
Klompkoekjes en klomppralines
Smissestraat 6
2430 Vorst-Laakdal
www.bakkerijpetitpain.be
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Overnachten
In Eindhout verwelkomen Stijn en Stijn
jou in hun gezellige B&B.
B&B Welcome Home
Huisbroekstraat 3, 2430 Laakdal
www.bbwelcomehome.be
Op de Markt van Vorst-Centrum vind je
B&B Art of Dreams, ondergebracht in
een prachtig herenhuis.
B&B Art of Dreams
Markt 14, 2430 Laakdal
www.artofdreams.be
Je kan heerlijk ontspannen in
vakantiewoning Het Zevende Geitje.
Vakantiewoning
Het Zevende Geitje
Peirenstraat 1, 2431 Laakdal
hetzevendegeitje@gmail.com

Toeristische
ondernemers
Tuincentrum Houtmeyers
Plantencentrum- boomkwekerij
Bedrijfsbezoek mogelijk
Nieuwe Baan 5
2430 Laakdal
www.houtmeyers.be
Horse Trail Riding
Trektochten te paard
Veerle Heide Laakdal
Kuypenevijver 22
2431 Laakdal
www.horsetrailriding.be

Rommelmarkten
B&B Welcome Home

Rommelmarkt vanaf Pasen tot einde
november
Elke zondag van 7.30 u tot 16.00 u.
FC De Blauwe Duivels
Makelhoeve, Veerle.
Grote, jaarlijkse rommelmarkt
Eerste zaterdag van augustus
KLJ Veerle-Heide,
omgeving Zandstraat,
Veerle-Heide.

B&B Art14
of Dreams
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algemene info
Gemeentehuis
Markt 19
2430 Laakdal
tel: 013 67 01 10
info@laakdal.be
www.laakdal.be
www.facebook.com/gemeentelaakdal
Openingsuren onthaal gemeente
9.00 u. tot 12.00 u., 14.00 u. tot 16.00 u., 18.00 u. tot 20.00 u
9.00 u. tot 12.00 u., 14.00 u. tot 16.00 u.
9.00 u. tot 12.00 u., 14.00 u. tot 16.00 u.
9.00 u. tot 12.00 u., 14.00 u. tot 16.00 u.
9.00 u. tot 12.00 u.
gesloten
gesloten

VVV Toerisme Laakdal:
Danny De Koninck, voorzitter
info@vvvlaakdal.be
www.vvvlaakdal.be
www.facebook.com/vvv-toerisme-laakdal
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V.U. gemeente Laakdal, tel. 013 67 01 10, Markt 19, 2430 Laakdal.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

