
  

  

 

02/06/13 : Lommelse Sahara 

De weergoden voorspellen goed weer voor volgende zon-

dag.  Ideaal om nog eens de pootjes te strekken op een 

speciaal strand.   

Afspraak op de parking van de evenementenhal  

“De Soeverein”, Sportveldenstraat 10 te 3920 Lommel.   

Samenkomst en begroeting om 13u30. 

Vertrek van de wandeling stipt om 14u. 

Om organisatorische redenen vragen wij u om vrijblijvend 

in te schrijven.  Dit kan op 0476/542100 of via 

karin.bruyninckx@hotmail.com 

Wegbeschrijving : E314 afrit Houthalen/Eindhoven 

Volg N74 richting Eindhoven, daarna de wegwijzers naar 

Lommel.  In Lommel wegwijzers naar “Vossemeren/De Soe-

verijn”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

De Lommelse Sahara is een zand- en duinlandschap met een grootte van 
193 hectare in de Belgische gemeente Lommel. In het midden ligt een 
meer en rondom vindt men naaldbossen. Dit landschap behoort tot het 
Regionaal Landschap de Lage Kempen. De Lommelse Sahara is gelegen in 
de onmiddellijke omgeving van het Kempisch kanaal waarover de voet-
gangersbrug een poort tot dit zanderig gebied vormt. 

Dit natuurgebied met vele mogelijkheden tot wandelen en fietsen is ont-
staan door menselijke activiteiten. Zo ontstond het meer door zandwin-
ning tussen 1920 en 1925 en zorgde de uitwaseming van de vroegere 
zinkfabriek van Lommel-Werkplaatsen er tussen 1902 en 1940 voor dat 
alle groene beplanting verdween. Het resultaat was 350 hectare dor 
landschap bedekt met wit zand. 

Om verdere uitdeining te voorkomen, werd na de Tweede Wereldoorlog 
naaldbebossing aangelegd. Met behulp van hagen van sprokkelhout 
(zogenaamde 'mutsaards') werd het proces van complete verzanding 
voorkomen. Hierdoor werd het zandgebied in omvang tot de huidige 193 
hectare teruggedrongen. Heden ten dage staat het gebied bekend om de 
talloze watervogels en de exotische verwilderde zwarte zwanen. 

De Lommelse Sahara werd in 2005 uitgeroepen tot één van de 

"Allermooiste plekjes van Vlaanderen". 
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