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18,8 km (ingekort 6,2 km of 14,6 km)

Inleiding
Lommel, toeristische bestemming bij uitstek
Welkom op een Groene Halteroute
Deze verkenningstocht is één van de vele Groene Halteroutes die er in Vlaanderen, Brussel en Wallonië bestaan. TreinTrambus vzw. ontwerpt ze samen met
lokale partners.
Er bestaan zowel wandel- als fietsroutes, steeds gecombineerd met het openbaar vervoer. Zo is je ecologische voetafdruk een stuk kleiner en heb je geen
last van files of parkeerproblemen.
Een Groene Haltewandeling begint en eindigt steeds aan een station, een busof tramhalte, een zogenaamde ‘Groene Halte’. De trein, tram of bus stopt er
minstens 1 keer per uur op werkdagen en minstens om de 2 uur op zaterdag,
zon- en feestdagen.
Dit Groene Halteproject is een initiatief van TreinTramBus met Toerisme Lommel
en stad Lommel.

Een oase van rust, een vleugje cultuur, ontspanning of net wat actie … in Lommel vind je het allemaal. Laat je hart verwarmen door de ontelbare mooie plekjes, en geniet met volle teugen.
Geurige naaldbossen worden afgewisseld door heidevlaktes, vennen, hooilanden, vijvers, moerassen, en zelfs een miniwoestijn: onze Sahara. Trek je wandelschoenen aan, of spring op de fiets voor de ontdekkingstocht van je leven!
Geniet na die inspanningen van een fris streekbiertje op een zonnig terras, of
ga heerlijk tafelen in een van de vele gezellige restaurants.
Het zal wel een behoorlijke opgave worden, kiezen uit al wat Lommel te bieden
heeft. Blijf dus gerust een paar dagen langer, of kom wat vaker. Want Lommel
is puur genieten. Hier voel je je goed, hier ben je in je element!

Groene Haltebrochures
In deze gedetailleerde brochures vind je routebeschrijvingen, kaarten, foto’s,
achtergrondinformatie, nuttige infonummers en websites.
De meeste brochures zijn in het Nederlands, sommige ook in het Frans. Zowel
leden als niet-leden kunnen brochures bestellen via www.treintrambus.be.
TreinTramBus-leden genieten uiteraard van een voorkeurtarief. Ze kunnen bovendien via de ledenhoek van alle Groene Haltebrochures een pdf-bestand én
gpx-tracks GRATIS downloaden.
Deze brochure is ook te verkrijgen bij de toeristische diensten (adressen op
blz. 4).
Meer info over alle routes vind je op www.groenehalte.be. Daar kan je ook de
laatste wijzigingen lezen, een beoordeling geven, aanpassingen voorstellen of
wijzigingen melden.

www.groenehalte.be
TreinTramBus, Kortrijksesteenweg 304, 9000 Gent
Tel. 09 223 86 12, info@treintrambus.be
www.treintrambus.be
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Praktische informatie

Openbaar vervoer
Heenrit met openbaar vervoer naar het vertrekpunt Lommel Station
De IC-trein Antwerpen – Lier – Mol – Hamont stopt om het uur in Lommel.
Op werkdagen is de eerste aankomst vanuit Antwerpen om 7.15 uur, het laatste
vertrek om 21.39 uur. Op weekend- en feestdagen is de eerste aankomst om
8.20 uur en het laatste vertrek om 21.39 uur.

Toeristische diensten
Stad Lommel
Hertog Janplein 1 - 3920 Lommel - Tel. 011 399 799
www.lommel.be

Toerisme Lommel
Hier krijg je alle praktische info over Lommel, Bosland en Limburg voor een
relaxt bezoek. Het infokantoor is 7 op 7 geopend. Op weekdagen tussen 9u00
en 17u00, in het weekend tussen 10u00 en 17u00.
Dorp 14 - 3920 Lommel - Tel. 011 399 600 - info@toerismelommel.be
www.toerismelommel.be

Bosland
Bosland is het grootste kindvriendelijke bos van Vlaanderen. Deze gigantische
natuurkern - gelegen in de gemeenten Hechtel-Eksel, Pelt, Lommel en Peer ligt in het hart van Noord-Limburg en bestaat uit een twaalftal deelgebieden.
Een bezoek meer dan waard!
Tel. 011 399 600 - info@bosland.be
www.bosland.be

Toerisme Limburg
Hier kan je terecht voor nog meer informatie en brochures over Limburg.
Universiteitslaan 3 - 3500 Hasselt - Tel. 011 305 500 - info@visitlimburg.be
www.visitlimburg.be
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Bus 58 Beringen – Lommel stopt eveneens aan het station.
Op werkdagen is de eerste aankomst vanuit Beringen om 7.07 uur, vervolgens
elk uur. Op zaterdag is de eerste aankomst om 9.07 uur en vervolgens elk uur.
Op zon- en feestdagen is de eerste aankomst om 11.06 uur en vervolgens om
de twee uur.
Terug vanaf de halte Lommel Kerk
Er zijn vijf mogelijkheden:
a) te voet naar Lommel Station (1,7 km)
Er zijn helaas geen vrijliggende fiets- en voetpaden.
Volg vanaf het rondpunt aan de kerk de Stationsstraat N746 steeds rechtdoor.
b) bus 58 naar Beringen tot Lommel Station
De aansluitingen op de trein richting Mol/Antwerpen zijn niet optimaal (50 minuten wachten).
c) bus 84 richting Hamont tot Overpelt Station
Afstappen aan de halte Houtmolenstraat, 250 m voor de treinhalte Overpelt.
d) bus 180 naar Hasselt Station
Rit van ongeveer 55 minuten. In Hasselt is er een ruim treinenaanbod.
e) perron kant Kerk: bus 84 richting Geel tot aan Mol Station.
Hier heb je korte aansluitingen op de treinen richting Antwerpen.
Opgelet: Dienstregelingen en tarieven kunnen veranderen!
Controleer je geplande treinreis en de tarieven kort voor je wandeling. Vooral
in de weekends worden treinen soms omgeleid of wordt de dienstregeling
aangepast door spoorwerken.
Meer NMBS-info op 02/528.28.28 – www.nmbs.be de NMBS-app of via
WhatsApp op 0492/88.00.00.
Meer informatie over De Lijn op tel. 070/220.200, op www.delijn.be of in de app.
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Routebeschrijving

Praktische informatie
Vervoerbewijs De Lijn
Koop je ticket vooraf via de app, per sms (sms DL naar 4884), aan een automaat, in een Lijnwinkel of ander verkooppunt zoals een krantenwinkel.
Vervoerbewijs NMBS
Koop je ticket in het station (loket of automaat), via de NMBS-app of vooraf via
www.nmbs.be. Enkel indien er geen loketten (open) zijn of de automaten buiten gebruik, kan je een ticket op de trein kopen. Zoniet zal de treinbegeleider je
een toeslag aanrekenen.
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Start - Lommel Station

Lommel ligt langs de spoorlijn Mol – Neerpelt, onderdeel van de zogenaamde
IJzeren Rijn die Antwerpen met Mönchengladbach verbindt. Het vroegere
station is nu een brasserie. Het station heeft als HOPPIN-punt diverse voorzieningen (o.a. blue bikes).
Het perron is toegankelijk, maar te laag om zonder hoogteverschil in en uit van
de trein te stappen.
Vanaf het perron loop je linksaf naar de parking. Aan de zijkant van deze parking neem je achteraan – tegen het bos – het smalle wandelpad dat rechts van
het fietspad vertrekt en dadelijk het bos indraait. Na 20 m kies je de rechtse
tak. Het zandpad loopt door het natuurgebied Meysterbergen met links een
open heidelandschap.

Tot 4 kinderen onder de 12 jaar mogen gratis mee met een betalende reiziger.
Voordelig zijn verder de Youth Multi (GO PASS 10) tot en met 25 jaar, de Standard
Multi (Railpass), het seniorenbiljet (65-plus) met op werkdagen vertrek pas
vanaf 9.00 uur. en het weekendbiljet voor een heen-en-terugrit naar elk station
in België.
Opgelet: neem een weekendbiljet naar het station, vanwaar je ook terug wil
vertrekken. Zo vermijd je problemen onderweg.

Horeca en rusten onderweg
Mogelijkheden tot eten en/of drinken staan aangeduid op de routekaart en in
de beschrijving, net als rustbanken.

© Valérie Persoons

Toegankelijkheid van de routes
De hoofdroute is 18,8 km lang, in te korten tot 6,2 km (bushalte Dorperheide) of
tot 14,6 km (verkorte route vanaf de Lommelse Sahara).
Het grootste deel van de routes loopt langs rustige wandelpaden en lokale
wegen.
Trek bij regenweer gepast schoeisel aan. De route is door zandwegen en oneffenheden ongeschikt voor rolstoelen en kinderwagens, behalve lichte buggy’s.
Let op bij het oversteken van drukke wegen en hou je aan de verkeersregels.
Honden moeten altijd aan de leiband.
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Natuurgebied Meysterbergen

Je ziet hier heide, zand, loof- en naaldbomen. De zeldzame kommavlinder komt
hier voor.
Je blijft rechtdoor gaan tot aan de bosrand en negeert afslagen. Aan de bosrand sla je schuinlinks af en volg je een breder pad in het bos naast een omheining richting knooppunt 127. Wanneer de zandweg naar links afbuigt ga je
terug meer rechts verder evenwijdig aan de omheining. Waar deze ophoudt,
ga je nog rechtdoor tot knooppunt 127.
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Hier volg je rechts richting 87, maar al na 20 m neem je linksaf een smal pad
(niet langer knooppunt 87 volgen). Dit brengt je over boomwortels naar omhoog over enkele duinen en dan afdalend naar de bosrand. Je volgt hier
schuinrechts het pad dat steeds de bosrand volgt en dan iets links aan de
Duinenstraat uitkomt. Je steekt recht over naar een brede nooit voltooide
expressweg, bekend als de ‘Dode Ring’.
Verderdoor steek je naast de vangrails de Balendijk recht over en ga je rechtdoor over de ‘Dode Ring’ tot de brede Ringlaan N71. Die steek je iets naar rechts
over aan het fietsverkeerslicht en dan ga je linksaf aan het fietsverkeerslicht
de N769 over. Aan de overkant volg je rechtsaf het pad dat dadelijk links naast
een laag muurtje het bos ingaat, dus niet het fietspad naast de N769.

4 Mariapark
In de vroegere fabriekswijk Lommel-Werkplaatsen ligt het Mariapark, opgericht
door de paters Capucijnen in 1925. In de jaren erna werd het uitgebreid tot intiem en uniek bedevaartsoord met een grot, een Heilig Hartbeeld (1928), kapellen en een kruisweg. Het werd in 1992 gerestaureerd.
Voorbij het beeld neem je rechtsaf het wandelpad onder de bomen met links
de kerk. Rechts staan zitbanken en tafels.
Nog rechtdoor kom je aan de Sint-Jozefkapel. Dan ga je over het gras schuinlinks naar een omheining met de ingang van de begraafplaats.
Je kan ook nog rondgaan langs een aantal monumenten, waaronder zelfs een
minaret.
Doorheen de begraafplaats kom je aan de uitgang in de Dalstraat. Als het
poortje gesloten is, moet je terug naar de Martinus Van Gurplaan en rechtsaf
en dan terug rechtsaf door de Dalstraat.
In de Dalstraat ga je op het einde van de muur rond de begraafplaats rechtsaf
over een aardeweg achter het Mariapark. Na ongeveer 50 m sla je links een
weg in door een naaldbos. Die komt uit op een betonweg die je linksaf neemt
langs de gebouwen en terreinen van voetbalploeg FC Germinal.
Op het einde kom je in de Rozenstraat die je rechtsaf volgt langs het stadion
van KFC Verbroedering Lommel.

3 Natuurgebied Dorperheide
Het heidegebied ‘Dorperheide’ liep vroeger door tot Pelt maar is nu grotendeels
ontgonnen of bebouwd. Het naaldbos heeft een belangrijke functie voor duurzame houtproductie.
Je volgt in de naaldbossen steeds het hoofdpad en negeert afslagen. Zo kom
je bijna terug op de N769 uit. Maar je slaat linksaf en volgt een rechte bosweg.
Al snel is er rechts een open strook die breder wordt.
Aan het einde van dit open terrein ga je rechtsaf over een bredere bosweg met
aanduiding van een ondergrondse leiding. Aan knooppunt 19 ga je rechtdoor
tot het volgende kruispunt (knooppunt 21). Hier sla je linksaf richting 18. Je blijft
nu steeds rechtdoor door de bossen gaan, ook als 18 naar links afbuigt. Zo kom
je uit op de Martinus Van Gurplaan in Lommel-Werkplaatsen.
Je volgt ze even naar rechts tot het Mariapark met aan de ingang een groot
Christusbeeld.
8

© Frans Dirx

INKORTING tot 6,2 km:
Aan het einde van de Rozenstraat ligt links na 100 m de bushalte
‘Dorperheide’ van lijn 84 Geel – Hamont. Richting Hamont passeert
ze langs Lommel Kerk en Overpelt Station. Richting Geel (halte overkant) geeft ze in Mol Station aansluiting op de treinen.
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Routebeschrijving

5 Maatheide
Op de uitgestrekte woeste gronden werd in het begin van de 19de eeuw een
zinkfabriek opgericht die in 1974 werd gesloopt. Sibelco kocht vervolgens een
groot deel van de gronden voor de winning van kwartszand. Maatheide is beroemd voor vondsten van omstreeks 11.500 v. Chr., de oudste van Vlaanderen.
De hoofdroute gaat op het einde van de Rozenstraat rechts over het fietspad
en dadelijk voor het rondpunt links met het zebrapad over de Werkplaatsen
(N712) en dan rechts met zebrapad over de Maatheide. Die baan volg je linksaf
over een smal fietspad, waarop soms vrachtwagens geparkeerd staan. Een
kort onaangenaam traject dat snel eindigt aan het kruispunt met de Windstraat. Hier verlaat je de Maatheide om vrijwel rechtdoor een onverharde weg
tussen een technische cabine en een hoogspanningsmast te nemen.

6 Schietveld
Hier lag het schietveld waar de munitiefabriek Poudreries Réunis de Belgique
tot 1967 proeven met springstoffen uitvoerde. Je ziet de vervallen gebouwen
waar de munitieproeven werden voorbereid en opgevolgd. In het midden staat
de betonnen schietstand.
Voorbij het laatste gebouw sla je linksaf richting knooppunt 3 en kom je in een
open vlakte. Het zanderig pad loopt langs een schuilhuis rechts. Links zie je
een betonnen ‘pyramide’ die diende voor testen met antipersoonsmijnen. Aan
het einde van de open vlakte ligt knooppunt 3, waar je rechtsaf gaat tot aan
een betonnen fietspad. Dit neem je linksaf zo’n 50 m tot aan een infobord over
de Lommelse Sahara. Ga rechtsaf naar een afdak met tafels en banken waar je
kan genieten van een wondermooi uitzicht.

Na 100 m kom je uit in de bochtige Verzandingsstraat die je rechtsaf volgt. Op
het einde kies je links de Vreskensvennen en al na 50m – tegenover huisnummer 15 – neem je rechtsaf een aardeweg door mooie gemengde berk- en
naaldbossen.
Op het einde sla je links de Ruwe Heuvelweg in, die naar het voormalige recyclagepark loopt.
Net voor de ingang neem je rechts een smaller asfaltpad dat scherp naar
rechts buigt en door een gemengd bos loopt. Op het einde ga je rechtsaf op
een aardeweg naast een aarden berm richting knooppunt 8. Aan het einde van
de berm ga je linksaf naar knooppunt 8. Je loopt rechtdoor en negeert alle afslagen tot je aan drie vervallen gebouwen met graffiti komt.

7

Lommelse Sahara

De grote zandvlakte van de Lommelse Sahara lijkt op een miniatuurwoestijn.
Maar er zijn ook helderblauwe plassen, heidegebieden en geurende naald- en
loofbossen. Hier wandel je langs toffe speelelementen, de voetgangersbrug en
de befaamde uitkijktoren!
Opgelet, zwemmen, baden en varen zijn verboden in de Sahara! Je gaat rechtdoor naar beneden met een prachtig uitzicht op de plas en de bossen. Je loopt
rechtsom rond de waterpartij met kleine stranden, riet, watervogels en fijn wit
zand. Prachtige uitzichtspunten volgen elkaar op. Je volgt de oever, eerst naar
links buigend en dan over een lang strand.

12
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INKORTING tot 14,6 km:
Je volgt de oever slechts tot aan de paal met knooppunt 33. Hier ga je
rechtsaf richting de trechtervormige opening in het bos met houten
pilaar (info sterrenplekje), richting knooppunt 34. Je wandelt door de
opening rechtdoor voorbij het houten speeltoestel tot aan het kruispunt met picknickbanken (start speelbos). Ga naar rechts tot knooppunt 41. Hier ben je terug op de hoofdroute, die je naar rechts volgt
(vervolg blz. 17).

8 Uitkijktoren ‘Reus van Bosland’
Wil je de Lommelse Sahara vanaf 30 meter hoog bekijken? Beklim dan zeker de
144 treden van de ‘Reus van Bosland’. Boven krijg je een indrukwekkend zicht op
de Lommelse omgeving. Op een heldere dag kan je tot wel 25 km ver kijken!
Je volgt het pad verder richting knooppunt 37 en daar ga je rechts naar 38 met
onderweg een infobord over het domeinbos ‘Op ‘t Stort’, vroeger een fabrieksterrein.
Aan knooppunt 38 ga je linksaf en met een bocht naar rechts en daarna een
afslag naar links bereik je de elegante voetgangersbrug over het kanaal
Bocholt – Herentals.

De hoofdroute volgt verder de oever, eerst links buigend en dan vrij scherp
naar rechts. Het is soms moeilijk stappen door het fijne zand.
Na een tijdje zie je de uitkijktoren aan de overkant. Dan moet je naast een hek
een helling opklimmen door het zand en linksaf een pad door het bos volgen.
Je passeert een vogelkijkwand en knooppunt 36 op weg naar 37. Zo kom je aan
de uitkijktoren. Beneden kan je even rusten op een picknickbank.

© Nico Vande Kerkhof

9 Voetgangersbrug
De S-vormige brug over het kanaal verbindt de Sahara met de Blekerheide. Ze
vormt een fraaie combinatie van staal en hout en is opgehangen aan twee stalen pylonen.
© Angelika Van Genechten
© Angelika Van Genechten

Het kanaal Bocholt – Herentals werd gegraven tussen 1843 en 1846 en verbreed
in 1928 om de Kempen beter te ontsluiten en landbouwgebieden te irrigeren.
Aan de overkant ga je rechtdoor over een aarden wal tot knooppunt 58. Hier ga
je rechtdoor via een klaphekje de Blekerheide in.
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Via het pad in de scherpe bocht ga je het bos in. Wandel verder op dit pad en
negeer zijpaden. Bij de Y-splitsing ga je naar links richting knooppunt 41. Blijf
het pad volgen en negeer zijpaden. Je komt vervolgens aan een kruising van
paden met picknickbanken (start speelbos). Hier houd je links aan en loop je
rechtdoor en passeer je knooppunt 41.
Via de inkorting (blz. 14) kom je ook op dit punt en vervolg je de route vanaf
hier.

© Angelika Van Genechten

10 Blekerheide

Dit heidegebied gelegen tussen het kanaal en de grens met Nederland, is
een restant van de vroegere Kempische Heide. De met struikheide begroeide
vlakte wordt voor het grootste deel omzoomd door bossen met grove den, aangelegd om stuthout aan de steenkoolmijnen te leveren. In het voorjaar wordt de
heide begraasd door een schaapskudde.
Je volgt rechtdoor het hoofdpad door de heide en verlaat ze door een klaphekje. Dan volg je het fietspad rechtsaf. Na een bocht ga je aan een kruispunt
rechtdoor richting fietsknooppunt 231, bij het kanaal. Je volgt linksaf het jaagpad naast het water.

Wat verder volgt een bocht naar links. Voor de waterloop ‘Klagloop’ sla je
rechtsaf en wandel je verder langs de loop tot aan een bufferbekken. Volg de
golvende oever van het bekken langs rechts. Bij de T-splitsing ga je naar rechts
en na 50 m sla je linksaf. Wandel rechtdoor tot aan de Rijtenstraat. Volg ze naar
links helemaal tot ze uitkomt in de Speelpleinstraat ter hoogte van de terreinen
van voetbalclub Lommel SK.
Volg de Speelpleinstraat naar rechts. Na 60 m - bij de spelersingang - neem je
schuinrechts de Heibergstraat en in het verlengde de Wanstraat. Sla dan de
eerste straat links in – Doorgangsweg – die via een bocht naar rechts overgaat
in de Brouwerijstraat. Op het einde steek je de Adelberg over en ga je even
links en dan rechts via de parking naar het Adelbergpark.
Loop rechtdoor onder een pergola met zitbanken en langs een vijver. Sla dan
voor het Cultureel Centrum Adelberg rechtsaf. Voorbij een parking neem je
links even de Gasstraat, dan even rechts de Molsekiezel en dadelijk links het
Hertog Janplein.

Voor de brug ga je linksaf naast de berm richting fietsknooppunt 224 om dan
scherp rechts het kanaal over te steken. Bijna beneden neem je rechtsaf de
Lossingsweg, naar fietsknooppunt 224. Voorbij de taverne kies je schuinlinks
een betonnen fiets- en wandelpad dat door het bos kronkelt.
Je komt uit in de Speelpleinstraat die je naar rechts volgt. In de scherpe bocht
naar links komt in 2023 het hoofdonthaal van de Lommelse Sahara, met een
majestueuze onthaalpoort.

11 Hoofdonthaalpoort ‘House of Nature’
De kunstzinnige onthaalpoort uit cortenstaal verweven met organische elementen is een ontwerp van kunstenaar Will Beckers. Het enorme werk is 7,5 m hoog.
Een bezoek aan de binnenkant creëert een gevoel van ‘overgave’ aan de natuur.
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12 Hertog Janplein
Aan dit ruime plein ligt rechts het moderne Huis van de Stad met de stadsdiensten. Opvallend zijn het vele glas, de roze travertinmarmer en speelse binnentuinen. Woensdag is marktdag op dit plein.
Halverwege het plein kies je links tussen moderne gebouwen de Heerdgang.
Voor je ligt het klassieke wit geschilderde Raadhuis. Linksom kom je op het
gezellige dorpsplein met bomen, een pomp, kiosk en tal van horecazaken. Aan
de linkerzijde zie je Toerisme Lommel. Iets verder ga je links een straatje in om
het GlazenHuis te bewonderen.
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Dank u

13 GlazenHuis
GlazenHuis is een Vlaams Centrum voor Hedendaagse Glaskunst. Droom er weg
bij unieke tentoonstellingen en boeiende demonstraties glasblazen. Of ga er zelf
de uitdaging aan met het hete, vloeibare glas! GlazenHuis organiseert expo’s
met kunstwerken van gerenommeerde kunstenaars.
Zie ook www.glazenhuis.be

Het project Groene Halte wil recreatief wandelen in combinatie met het openbaar vervoer promoten. Voor een volledig overzicht van alle wandelingen:
www.groenehalte.be.
Deze Groene Halte is een realisatie van TreinTramBus met medewerking van
Toerisme Lommel en Stad Lommel.

Je keert terug naar het dorpsplein en gaat langs het beeldje van de Teut linksaf
naar het kruispunt, de vroegere Veemarkt. Hier neem je schuinrechts de Kerkstraat met veel winkels en in de verte een kerktoren.

14 Eindpunt Lommel Kerk
De neogotische Sint-Pietersbandenkerk dateert uit 1900-1902. De laatgotische
toren met beiaard is veel ouder (15de eeuw). Binnen zie je unieke glasramen,
heiligenbeelden en een monumentaal orgel.
Bij de kerk liggen de bushalten en het HOPPIN-punt Lommel Kerk, eindpunt
van de wandeling. Rechts richting Lommel Station, Beringen en Hasselt en
links (kant van de kerk) richting Mol en Geel. Zie bladzijde 6 voor de terugkeermogelijkheden.
Energie over? Loop dan iets voorbij de bushalten rechts door een poort en een
gang met pergola het Burgemeestersparkje in. Centraal staat het standbeeld
‘De Buitenmens’.
18

Colofon
Uitgave:
Route-ontwikkeling:
Redactie:
Foto’s:
Lay-out:
Druk:
Cartografie:
V.U.:

TreinTramBus vzw in opdracht van Toerisme Lommel en Stad Lommel
Jolien Janssen, Mattijs Verhelst, Jacques Peeters
Jacques Peeters
Toerisme Lommel, Frans Dirx, Niek Janssen (cover), Jacques Peeters, Valérie
Persoons, Nico Vande Kerkhof, Angelika Van Genechten
An Buggenhout
Drukkerij Van der Poorten, Leuven
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TreinTramBus springt al sinds 1985 in de
bres voor de gebruikers van het openbaar vervoer. Met mooie resultaten,
maar ook met een pak uitdagingen naar
de toekomst. Openbaar vervoer zit immers in de lift en TreinTramBus wil mee.
Met jou als lid en/of vrijwilliger zal dat
zeker lukken!
www.treintrambus.be
of tel. 09 223 86 12

www.groenehalte.be

