
 

Stap en Ontmoet: wandeling in Opitter.  

Dinsdag 19-04-2022 start stipt 13.30 u 

Einde wandeling 16.00u 

Wandelen in en rond Opitter Solterheide – Vertrek aan Itterdal 

Je kan kiezen tussen twee wandelingen 

1. Wandeling over Solterheide van 9,8 km  
2. Aangepaste Wandeling in Solterheide van 5,8 km  

Wat mag u verwachten? 

De Solterheide is een gebied van 835 ha, dat gelegen is op het Kempens Plateau tussen Opitter en Neerglabbeek in de 
Belgische provincie Limburg. Het is onderdeel van de Duinengordel en daarmee ook onderdeel van het Nationaal Park 
Hoge Kempen. 

Het gebied dat tussen 60 en 75 m hoogte is gelegen, bestaat vooral uit naaldbos, maar daarnaast zijn er ook akkers, 
houtwallen en kastanjelanen. Aan de oostkant wordt het gebied begrensd door een steilrand, die de overgang naar 
de Vlakte van Bocholt vormt. Aan de noord- en westrand vindt men de Itterbeek en de Baatsbeek. Aan de zuidwestzijde 
sluit de Solterheide aan op het Gruitroderbos. 

De Solterheide werd bedreigd door zand- en grindwinning, welke hier heeft plaatsgevonden en in reactie waarop in 1990 
het Natuurbehoud Actie Neerglabbeek (NAN) werd gevormd. De plannen voor verdere winning werden uiteindelijk 
opgeschort. 

De hier beschreven Solterheide maakte deel uit van het bij Gruitrode behorende deel van Solt (Opsolt). Meer naar het 
oosten ligt ook een veel kleiner gebied van dezelfde naam, dat deel uitmaakte van het vanouds tot Maaseik behorende 
Neersolt. 

 

Gastgezin: Gerard en Lisette Knoops - Nouwen 

Parkeerplaats: naast de kerk van Opitter tegenover Itterdal. 

               Voorzie gemakkelijk, stevig schoeisel en kleding aangepast aan het weer! 

Achteraf  kan iets gedronken in het Brouwershof. 

Schrijf je liefst vóór 17 april en geef het aantal deelnemers alsmede de gekozen wandelafstand door aan Luk 

Remans,  luk.remans@gmail.com    of Tel. 0478/99 99 97  

 

Luk Remans - Gosa      Lisette en Gerard Knoops van Tongerlo  
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