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DIENST TOERISME
Markt 1 a
2400 Mol
tel. 014 33 07 85
toerisme@gemeentemol.be
www.gemeentemol.be
www.visitmol.be

ECOCENTRUM DE GOREN
Postelsesteenweg 71
2400 Mol
Tel. 014 81 66 07
info@ecocentrum.be
www.ecocentrum.be

’T GETOUW
Molenhoekstraat 2
2400 Mol
014 33 07 85
www.gemeentemol.be

De landelijke fietsroute TOEREN BIJ DE BOEREN wordt 
je vriendelijk aangeboden door de  landbouwraad en 
het gemeente bestuur van Mol.  
De fietstocht laat je genieten van 
het prachtige landschap langsheen 
Molse landbouw bedrijven en enkele 
bezienswaardigheden. Op elk land-
bouwbedrijf op de route vind je educatie-
ve borden met achtergrondinformatie. We doorkruisen de 
gehuchten: Sluis, Donk, Millegem, Ezaart, Heidehuizen, 
Centrum, Achterbos, Ginderbuiten en Rauw.
Brochures van TOEREN BIJ DE BOEREN kan je verkrijgen 
op het toeristisch infokantoor op de Markt, de info- en 
onthaalbalie in ’t Getouw (gemeentehuis) en het Eco-
centrum de Goren (zie achterzijde brochure). 
TOEREN BIJ DE BOEREN loopt over makkelijk berijdbare 
wegen en wordt duidelijk bewegwijzerd met volgende 
borden:

Je kan een verkorte route van 32 km fietsen door  
terug te rijden door het centrum van Mol.

Wij wensen je alvast veel fietsgenot door 
onze landelijke gemeente!

Nachtegaalhoeve
Melkvee/varkens/asperge/aardbeien

Haaghoeve
Akkerbouw

Vossenberghoeve
Melkvee

Edial
Varkensbedrijf

Hooyhoeve
Melkvee

Breykenshoeve
Melkvee

Van Baelen & Zn
Boomkwekerij

Het Goor
Pluimvee

Jomaheide
Melkveebedrijf

Gebroeders vanherck
Melkvee
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Mol is een uitgestrekte gemeente met een zeer divers landschap. 
Landbouw, natuur, recreatie, industrie en woongebied wisselen 
elkaar af. Met jaarlijks meer dan één 
miljoen overnachtingen behoort Mol tot 
één van de grootste toeristische aantrek
kingspolen van het land. Deze toeristen 
appreciëren vooral de open ruimte die 
ze kunnen ontdekken op uiteenlo
pende manieren:

MOLSE LANDBOUW
De Molse land- en tuinbouw bestaat 
uit een diverse verzameling van 
bedrijfstakken. De agrarische sector in 
Mol kan je in twee categorieën indelen. 
Enerzijds heb je de economisch levens-
vatbare beroepslandbouw die je vooral 
terugvindt in de uithoeken van het grondge-
bied. Daar liggen de grote landbouwbedrijven. 
Anderzijds vinden we de gelegenheidslandbouw, 
de hobbyboeren of boeren in bijberoep die tussen de 
woongebieden en op versnipperde perceeltjes werken. 
Ongeveer een derde van de Molse oppervlakte wordt beheerd 
door de agrarische sector. Daarmee is het een belangrijke  
speler voor de plattelandsontwikkeling van de gemeente.
In Mol vinden we vooral melkveebedrijven met de 
daarbij horende weiden en maïsvelden. Verder zien we 
akkerbouwteelten zoals aardappelen, granen en bieten.

ZANDWINNING MOL
Al in het midden van de negentiende eeuw werd er in Mol 
witzand, ook wel quartz-zand genoemd, uit de bodem gehaald. 
De waterplassen die na de ontginning achterbleven, kregen 
meestal een bestemming als natuurgebied. Andere werden 
omgevormd tot prachtige recreatiedomeinen met sneeuwwitte 
stranden, helder water en véél groen. Met de ‘Molse Meren’ 
beschikt onze gemeente over een unieke toeristische troef. 
Op de route zien we duidelijke sporen van deze zandwinning: 
Zilvermeer, Port Aventura, Miramar, Zilverstrand.

DE MOLEN VAN EZAART
De molen van Ezaart is de laatste nog 
bestaande van de zeven windmolens die 
onze gemeente ooit rijk was.  Karel Heylen 
uit Geel bouwde deze molen in 1856. 
In de jaren 1950 liep de molen bij een 
storm veel averij op. Het SCK en het 
gemeentebestuur kochten de molen 

en in 1960 werd het een beschermd 
monument. Maar hij stond leeg en 

verkrotte. 
Dankzij de inspanningen van een 
aantal dorpsgenoten werd de 
molen in 1984 gerestaureerd. 
Sindsdien is de molen opnieuw 
maalvaardig.

SCK•CEN
Het SCK•CEN behoort tot de grootste niet-universitaire onder-
zoekscentra in België. De belangrijkste opdracht van het 
Studiecentrum voor Kernenergie is het in stand houden van een 
excellentiecentrum rond nucleaire wetenschap en technologie 
en ioniserende stralingen.

ZILVERMEERHAVEN  
PORT AVENTURA

Met ongeveer 200 aanlegplaatsen biedt 
Port Aventura een tijdelijke of vaste verblijfplaats voor 

toer boten en jachten. De haven ligt aan een prachtig binnenmeer 
en vormt de ideale uitvalsbasis voor een boottocht op de kanalen. 
Vanuit het havencafé of vanop het terras kunnen ook wandelaars en 
fietsers hier in alle rust genieten van het leven rondom de haven.

SASSEN KANAAL BOCHOLTHERENTALS
Het hoogteverschil tussen Bocholt en Herentals bedraagt 33 meter 
en wordt overwonnen door drie dubbele sluizen en zeven enkel voudige 
sluizen. Deze brengen de schepen van het ene naar het andere wa-
terpeil. Een schip kan ermee worden op-of afgeschut,  respectievelijk 
omhoog of omlaag. De poorten houden het water tegen, zodat het 
niveauverschil aan beide zijden in stand gehouden wordt.

Legende
Afstand: 40 km (verkort 32 km)
 fietsroute
 verkorte route
 landbouwbedrijven
 bezienswaardigheden
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