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actueel paviljoen 4 
wordt multifunct. zaal 

loodskamperen: loods met 
slaapBOX en/of keukenBOX

hostel Wadi

masterplan ontwikkeling vanaf 2011

de middenweg
(autovrij vanaf juli 2009)
worden bosgrindwegen

poort 5
poort 4

poort 2

altijd bereikbaar op 014 55 84 10



onthaal & info
014 55 84 10
info@dehogerielen.be  
[voor alle informatie en 
alle reserveringen 
(ook van ontbijten, 
middag-en avondmalen)]

natuur & avontuur
014 55 84 22
n&a@dehogerielen.be 

techniek & schoonmaak 
014 55 84 23 
t&s@dehogerielen.be 

eten & drinken | 
bestellingen
014 55 84 20
bestellingen@dehogerielen.be
[voor levering van dranken en 
voedingswaren in paviljoenen 
en op kampeergronden] 

eten & drinken 
014 55 84 21
e&d@dehogerielen.be 
[voor speciale menu’s en 
maaltijden in paviljoenen]

 Antwerpen  /  Eindhoven 

 Antwerpen  /  Hasselt 
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LICHTAART
HERENT

E 34

E 313

militair kamp

de Hoge Rielen

230 hectare groen
345 voetbalvelden
meer dan 2 miljoen  

  vierkante meter natuur

Molenstraat 62 
2460 Kasterlee

014 55 84 10
info@dehogerielen.be
www.dehogerielen.be

De Hoge Rielen en Destelheide worden 
in opdracht van de Vlaamse Overheid 
door de vzw Algemene Dienst voor 

Jeugdtoerisme beheerd.

VEILIGHEIDSSIGNALISATIE

gele vlag
meer dan 100 km/uur• 
blijf binnen• 
geen doorgang voor passanten• 

afgebakend met paaltjes
absoluut verbod van toegang• 
gereserveerd gebied voor fauna • 
en flora

storm op komst

afgebakend natuurgebied

verboden doorgang 
wegens brandgevaar

oranje vlag
alle kook- en kampvuren zijn • 
verboden

passanten
toegankelijkheidsreglement
weekdagen tussen 7 en 21 uur
weekend en schoolvakanties tussen 8.15 en 21 uur

voor wandelaars en joggers
gebruikers moeten op het pad blijven
(niet voor fietsers of ATF)

niet toegankelijk
(uitsluitend gereserveerd voor 
de verblijvers op het domein)

GR-pad en jogpad  
het hele jaar toegankelijk

bossen, vijvers, 
zandwegen en paadjes

alleen voetgangers en fietsers
niet voor brommers, moto’s, auto’s, 
quads

de middenweg 
het hele jaar toegankelijk

betonwegen
geen doorgang in juli en augustus

leefregels
uitgezonderd

met rijkaart (vragen op • onthaal & info)
aan max. 20 km/uur en gedurende max. 2 uur  • 
(of 4 uur in juli/augustus)
op de autolus• 

uitgezonderd
gereserveerd paardenkamp• 
voor blindengeleidehonden• 

uitgezonderd
op het onthaalplein en caféterras• 
aan de rand van paviljoenen en • 
kampvuurkringen

uitgezonderd voor verblijvers:
in de zwemvijver en bij groene vlag• 
met toezichter per groep• 

uitgezonderd
kook- en kampvuren volgens de strikte regels • 
(vragen op onthaal & info)

je mag andere verblijvers of buurtbewoners niet storen• 
stilte tussen 22 en 8 uur• 

uitgezonderd
evenementen met geluidsoverlast moeten  • 
vooraf toestemming hebben van de  
gemeente Kasterlee en de Hoge Rielen

zwerfvuil is absoluut verboden• 
afval moet worden gesorteerd • 

roken verboden

vuur maken verboden

geluidsoverlast

verboden te zwemmen

afval

verboden voor 
motorvoertuigen

verboden voor honden
en andere huisdieren

bakfiets alleen op de verharde wegen• 
één persoon per fiets• 

gedrukt op 100% gerecycleerd papier

fietsen en bakfietsen 
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inrit bussen & vrachtwagens
speciale wachtparking bussen

inrit personenwagens

ingang paviljoen 5/6
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poort 5
poort 4

poort 2

poort 6 poort 7

n ooit een militair domein 
n nu al lang een plek voor natuur en avontuur 

n je komt er als verblijver of passant 
n initiatief krijgt hier de vrije ruimte 

n al heeft elk spel zijn regels


