MIDDEN LIMBURG TOCHT
RUIME PARKING
40 JAAR SUST
ATTENTIE PER
WANDELAAR

wsv Samen Uit Samen Thuis
ZON. 22 MAART 2020
Startplaats : Abdijhoeve, Kelchterhoefstraat z/n, 3530 HOUTHALEN
Inschrijving van 7:00 tot 15:00

Afstanden : 4 - 8 - 10 - 12 - 16 - 21 - 30 - 40 km
Dit jaar bestaat onze wandelclub 40 jaar, en om dit te vieren maken we van deze tocht een speciale tocht. Omdat we 40 jaar bestaan
bieden we ook een 40 km met enkele speciale elementen. Zo gaan we op stukken wandelen waar we anders niet komen. Deze wandeling
gaat integraal door het natuurgebied Midden Limburg. Kelchterhoef, Tenhaagdoornheide, Hengelhoef, alles samen meer dan 2000 Ha
bossen, heide, vijvers. Deze wandeling vertrekt met grote uitzonderlijk vanuit de Abdijhoeve van Kelchterhoef. Recht in het midden van
de natuur en in het Midden van Limburg. We bieden qua afstanden voor ieder wat wils aan, van 4 tot en met 40 km.
Voor de 4 km mindervaliden hebben we een volledig verhard parcours midden door de natuur en bossen van Kelchterhoef. Hoe uniek is
dit! Alle overige afstanden gaan voor meer dan 90% over onverharde wegen, door bossen, weilanden, langs beekjes en vijvers. De 12, 16
en 21 km wandelaars gaan onmiddellijk door de bossen van Kelchterhoef richting Tenhaagdoornheide. Om ons vervolgens naar de rust te
begeven in zaal Lentedreef te Houthalen Oost. De 16, 21 en 40 km wandelaars maken hier nog een mooie lus door de bossen van
Hengelhoef voor terug op de controle te komen. Dan wandelen we terug naar de start voor de laatste 6 km. Ook dit laatste stuk gaat
integraal door de bossen tussen Hengelhoef en Kelchterhoef.
De 30 km en 40 km wandelaars gaan eerst via het gebied rond “De plas” via begijnenheide richting Laak, waar een aparte controle is
voorzien. Om vervolgens via de Lakerschans en de vallei van de Mangelbeek richting het militair domein van Helchteren te wandelen, om
zo integraal door de bossen ons terug naar de Abdijhoeve te brengen. Om dan het parcour van de 21 km verder te volgen met hier en
daar een extra stukje van een paar km.
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