
Afstand: 
7,6 km of  10.857 stappen
 
Startplaats vanaf  de kerk, Pastorijstraat z/n
Volg de aanlooproute 'Dromen over de Put van Rauw'.
Vervolgens loopt de route verder via volgende
wandelknooppunten:  60-59-51-58-69-74-68-67-65-66-60
 
Startplaats vanaf Sunparks Kempense Meren,
Postelsesteenweg 100
Volg knooppunten 65-66-60-59-51-58-69-74-68-67-65
 
Startplaats vanaf het Kristallijn, Blauwe keidreef 3
Volg knooppunten 59-51-58-69-74-68-67-65-66-60-59
 
Meer info:
Dienst toerisme, Markt 1a,
+32 14 33 07 85
toerisme@gemeentemol.be
www.visitmol.be                       @visitmol 

Droom jij mee  over de Put van Rauw?

Hier in Mol-Rauw, vlakbij de grens met Lommel, kan je langs
de waterplassen en bossen van 't Rauw wandelen.
Deze waterplassen zijn voormalige zandgroeves die vroeger
werden gebruikt voor de ontginning van kwarts, bekend als
het roemrijke Molse witte zand. 

Een van deze waterplassen, de Put van Rauw, sluit aan bij
natuurgebieden De Maat in Mol en de Blauwe Kei in Lommel.
Het is een van de grootste binnenmeren van Vlaanderen 
 met allerhande fauna en flora. Een plek waar wandelaars
volop kunnen genieten van de omgeving, zowel in de winter
als in de zomer. 
Om deze speciale plek nog mooier te maken hebben wij
jouw hulp nodig. We nodigen je uit om de wandeling rond de
Put te doen en te kijken met een kritisch oog.

Neem zeker ook een kijkje op de buitenexpo aan Sunparks
Kempese Meren, Postelsesteenweg 100

Vul hier jouw opmerkingen in:

Zitbanken?__________________________________________________

Vuilnisbakken?______________________________________________

Parking?____________________________________________________

Locatie?____________________________________________________

Toegangswegen?____________________________________________

Recreatie?__________________________________________________

Andere knelpunten?__________________________________________

Suggesties:__________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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Wat vind jij m
ooi of leuk ?  Wat m

is jij aan de Put? Wat m
oet er echt veranderen volgens jou? Jouw feedback is m

eer dan welkom
!  Duid ze aan op

de kaart of vul  ze in op www.gem
eentem

ol.be/eloket/wat zijn jouw drom
en over de Put van Rauw of scan de QR-code

Broedgebied. Niet toegankelijk van  15/03 tot 15/08


