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FIETSGIDS LIMBURG
Fietsroutes langs knooppunten in Limburg
Elke route is voorzien van een beschrijving van de te volgen
knooppunten, aanbevelingen, beschrijving van de
bezienswaardigheden en een routekaart. Elke route volgt
uitsluitend de knooppunten, soms is er een afwijking voorzien
als optie voor een bezienswaardigheid. De meeste routes
kunnen ingekort worden. De kaart maakt dit duidelijk.
In Limburg zijn er ook heuvels. De routes die sterk
heuvelachtig zijn bevelen we een e-bike.
Foto: fietsen door het water in Bokrijk, ©Toerisme Limburg

17 fietsroutes in deze fietsgids
Vlakke routes, geen hellingen:
 Peer, op zoek naar Brueghel: 30 km
 Maaseik, fietsen in het noordelijk Maasland: 32,5 km
 Neerpelt: Bosland en Limburgse Kempen: 46,6 km
 Hamont-Achel, Achelse Kluis: bier- en fietsplezier: 40 km
 Lommel, veel bos, veel water en veel wit zand: 47,5 km
 Dilsen-Stokkem, langs de Maas en het groen: 39 km
 Lummen - Halen: tussen groen en Duitse helmen: 40 km

blz. 3
blz. 8
blz. 14
blz. 18
blz. 26
blz. 31
blz. 38

Zeer lichte hellingen, comfortabel met e-bike:
 Genk, fietsen door het water in Bokrijk: 39,7 km
 Lanaken, Hoge Kempen: 50 km
 Fruit & bier in Haspengouw: 30,5 km
 Alken, proeven van een beetje van alles voor allen: 38 km
 Opglabbeek, natuur op en rond Oudsberg(en): 37 km

blz. 43
blz. 47
blz. 53
blz. 59
blz. 64

E-bike sterk aanbevolen:
 Alden Biesen en Tongeren: 35,5 km
 Riemst en Eben-Emael, fietsen in het Mergelland: 40,5 km
 Hart van de Haspengouwse fruitstreek: 30 km
 Voeren zesdorpenroute: 40 km
 Voeren en Oostkantons: 48 km

blz. 70
blz. 75
blz. 80
blz. 88
blz. 92
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Peer: op zoek naar Bruegel
Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat de grote Pieter
Bruegel wel degelijk afkomstig is van de Peerse deelgemeente GroteBrogel. Het Limburgse stadje doet er dan ook alles aan om de grote
kunstenaar eer te betuigen en onder de aandacht te brengen. Waarom ga
je zelf ook niet eens op zoek naar deze meester? Onderweg word je een
handje geholpen door afbeeldingen van werken van Pieter Bruegel die
hier en daar in het landschap geplaatst zijn. En op de Markt is er in een
pand een Bruegelmuseum met alle werken uit zijn oeuvre, weliswaar
kopieën want de originele hangen in verschillende musea wereldwijd.








Afstand: 30 km
Vertrek & einde: omgeving Sint-Trudokerk, 3990 Peer
(Armand Preud’Hommeplein: parkeerschijf plaatsen) of
omliggende straten (vrij parkeren)
GPS-coördinaten: N 51°7’56” E 005°27’3”
Aard: landelijke fietstocht
Reliëf: vlak
Bewegwijzering: zie kaart
Dienst Toerisme: Markt 15, Peer, www.peer.be

Volgorde van fietsknooppunten

Centrum > 530 > 207 > 06 > 01 > 03 > 531 > richting 530
Fietsroute uitbreiden of wijzigen?
Met deze fietsroute kom je geregeld langs een fietsknooppunt. Je kan deze route dan
ook naar hartenlust aanpassen met de fietskaart van het Fietsnetwerk Limburg. Ze is te
koop bij de plaatselijke toeristische infokantoren. Ze kan ook online besteld worden op
www.visitlimburg.be
Voor verbeteringen en suggesties op de fietsknooppuntroutes en de bewegwijzering, ga
naar ‘meldpunt Fietsparadijs Limburg’, te vinden op pagina ‘doen’ ‘fietsen’ op
www.visitlimburg.be

Routebeschrijving

Startplaats > 530
In de omgeving van de Sint-Trudokerk heb je alle ruimte om je rustig voor te bereiden op deze
zoektocht naar Pieter Bruegel, behalve dan op maandagvoormiddag want dan gaat hier de wekelijkse
markt door. Maar in de omliggende straten is er ook voldoende gelegenheid voor gratis langparkeren.
Wil je én je auto gratis parkeren én een adresje om vóór en na de fietsrit de honger en dorst te stillen,
dan kan je terecht bij het eethuis en koffieshop ’t Poortje, Zuidervest 3, www.eethuispoortje.be Wij
genoten er van een lekkere maaltijd en aan democratische prijzen.
De gekende blauwe borden geven de richting ‘Fietsroutenetwerk’ aan. Het eerste bordje vind je naast
de kerk. Met de hoofdingang van de kerk in de rug fiets je in de richting van de wegwijzer ‘andere
richtingen’, naar Wijchmaal dus. Je slaat wat verder rechts af, in de Rustoordlaan en blijft het bordje van
Fietsroutenetwerk volgen. Net voor een smalle brug kom je aan het eerste bordje. Je neemt er de richting naar knooppunt 530.
(zie foto)
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De Sint-Trudokerk van Peer is voorzien van een 65 m hoge toren uit 1467 die
indertijd deel uitmaakte van de stadsversterking. Omwille van zijn hoogte wordt deze
kerktoren ook wel eens ‘reus der Kempen’ genoemd. Aan de bouw van de kerk zelf werd
in 1422 begonnen, maar op het einde van de 19de eeuw werd het kerkschip
heropgebouwd. Werp binnen eens een blik op het kerkmeubilair dat nog deels uit de
17de eeuw stamt. Een beiaard met 64 klokken in de kerktoren strooit sinds 1992
regelmatig aangename muziek uit over de stadskern.
Het Bruegelmuseum zit in een pand (nr. 15) op de Markt. Je krijgt er een overzicht van
het hele oeuvre van Pieter Bruegel de Oude. Weliswaar zijn het kopieën want de originele
werken hangen wereldwijd verspreid in diverse gerenommeerde musea. Je kan er ook
kijken naar een documentaire waarin dieper wordt ingegaan op de vraag of de
grootmeester nu wel écht in de Peerse deelgemeente Grote-Brogel is geboren.

530 > 207

In de Molhemstraat ben je op het eigenlijke Fietsroutenetwerk. Al snel kom je bij het
knooppunt 530, vanaf dan ga je voor de richting van knooppunt 207 te midden van een
overwegend groen decor: akkers, weilanden en bossen wisselen elkaar af. Je zult
onderweg nog vaker vaststellen dat Peer zowel een landbouwgemeente is, als goed voorzien van bossen. Een bruine wegwijzer
geeft de richting ‘Grafheuvels’ aan. Ietwat verder ligt rechts het Vlaamse natuurreservaat Ortolaan.
Vijf prehistorische Grafheuvels bewijzen aan dat mensen zich al heel
lang geleden in Peer vestigden, wellicht al in het Steentijdperk. Sla aan het
grote infobord rechts het smalle bospad in dat je naar de grafheuvels zal
leiden.
Het Vlaamse natuurreservaat
‘De Ortolaan’ is genoemd naar een
vogeltje uit de familie van de
gorzen dat in Vlaanderen zo goed
als uitgestorven is. Het 62 ha grote
reservaat biedt de geschikte leefomstandigheden voor de ortolaan. Het reservaat
biedt een kleinschalig landschap met onder meer houtkanten en houtwallen, maar
ook braakliggende gronden en akkers. Wij hadden tijdens de verkenning van deze
route het geluk een ree te zien. Hopelijk jullie ook.

207 > 06

Bij knooppunt 207 buigt de route scherp naar rechts, richting knooppunt 06. Een behoorlijk lang stuk maar zeker de moeite
waard.
Stap even van de fiets om Bruegel’s “Parabel van de Blinden” van nabij te bestuderen. De dreef, waar je wat verderop door
fietst, is welhaast even mooi als de natuur die Bruegel soms toont in zijn werken.
Mocht je daarstraks niet gestopt zijn voor de Grafheuvels en het Vlaamse natuurgebied De Ortolaan, dan krijg je nu een
tweede kans. Op je rechterzijde is er opnieuw een toegang.
Wat verder kom je uit op een grote baan (N748). Gelukkig duurt deze passage maar een honderdtal meter en mag je al linksaf
in de Maaslandsedijk. Al snel krijg je oude legervliegtuigen in het vizier. Inderdaad, de bekende luchtmachtbasis van KleineBrogel fiets je hier voorbij. Plukjes bos en verspreide akkers, zoals in de Wittertstraat, vergezellen je doorheen het groene Peer.
In de Kruisakkerweg houd je halt bij een Vlasroot, een interessant relict uit het agrarische verleden.

www.reisroutes.be
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De NAVO-luchtmachtbasis van Kleine-Brogel werd door de geallieerden in 1945
opgericht, aanvankelijk om Rijnoperaties te ondersteunen. De Belgische Luchtmacht
breidde de basis uit in 1951. Nu worden er piloten voor de F-16 opgeleid.
Bij de toegang tot de basis staat een FA-16 opgesteld op een pleintje. Het is een
eerbetoon aan de allereerste Belgische F16-piloot Jozef De Heyn die in juni 1978 een van
de eerste vluchten maakte met een F-16 en in 2014 overleed.
Een paar eeuwen geleden werd er in Peer nog vlas geteeld. Na de oogst werd het vlas geroot in poelen, waarbij de vezels
los kwamen van de stengel. Een dergelijke Vlasroot werd in ere hersteld langsheen het fietstraject.
Bij een T-splitsing heb je de keuze tussen deze route verder volgen of een omwegje maken naar het centrum van Grote-Brogel
via de Centrumverbinding. Tijdens het fietsen heb je wellicht gemerkt dat jouw parcours vaak samenvalt met de
Hoeveweelderoute. Bekijk ook eens de infoborden bij diverse landbouwbedrijven. Je fietsroute leidt voorbij de Breughelhoeve
en het daar geplaatste Fietsinrijpunt, een alternatieve startplaats voor deze fietstocht omheen Peer.
Het paard bekleedt een belangrijke plaats in het Landelijk Ontmoetingscentrum Breughelhoeve: een manege met een
buitenpiste, twee rijhallen, een menparcours en een breed aanbod van rijlessen. Verder bezit dit complex over een cafetaria,
een speeltuin en een educatief Zuivelcentrum. Meer info: www.breugelhoeve.be.
Zoals wel vaker onderweg staan er ook op het laatste eind naar knooppunt 06 hier en daar een kapelletje langs de weg, in de
Hoogstraat zelfs met een zitbank. Ook hier krijg je de mogelijkheid om Grote-Brogel te bezoeken via een heen-en-weertje langs
een Centrumverbinding. Wil je genieten van je eigen broodjes, dan vind je even verder, op het traject naar knooppunt 01 een
mooie picknickomgeving op het traject van de Equidroom.
De Equidroom, een initiatief van de gemeenten Bocholt en Peer, is een 24 km lange ruiter- en menroute, voor 95 % over
onverharde wegen en langs groene plekjes. Meer info: www.equidroom.be

06 > 01 > 03

Je bent in Ellikom wanneer je knooppunt 01 bereikt. Vanaf nu is het uitkijken voor knooppunt 03. Vooraan op de Brogelerweg
toont een wegwijzer links de richting naar een Beeldentuin in het Boenderbos.
Slechts een paar honderd meter verder, nadat de Brogelerweg overging in de Ellimommerweg, staat rechts een uitsnit uit het
schilderij “De Kinderspelen” van Pieter Bruegel, hier rond het thema Boomklimmen.
Wat verderop, bij een picknicktafel links van de weg, wordt het thema “Kootspelen” afgebeeld. Ook “De Rekstok” en “De Ton”
liggen langs het fietstraject.
Eenmaal voorbij de dorpskern van Erpekom is het gedaan met de Kinderspelen.
In de Beeldentuin staan werken van beeldhouwer Leo Camps. Voor een
bezoek, enkel op zondag tussen 10.00 en 18.00 u en op afspraak, kan je
contact opnemen via 011 63 39 56 of een mailtje leo.camps1@telenet.be
Aan de ingang van Erperheide start de 4 km lange Bruegelwandeling,
uitgewerkt rond het schilderij “De Kinderspelen” van Bruegel. Op zes
plaatsen op dat traject hangt een afbeelding met daarbij telkens een
speeltuig waarop kinderen zich kunnen uitleven, hier dus boomklimmen. We
fietsen langs nog meer van dergelijke Kinderspelen, zoals bijvoorbeeld het
Kootspel, in de 16de eeuw gespeeld met kootbeenderen.

www.reisroutes.be
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03 > 531

Bij het Broeckshof in de gelijknamige straat vind je knooppunt 03. Hier sta je
even stil bij “De Nestenrover” van Bruegel. Fiets verder in de richting van
knooppunt 531, onder meer voorbij de Dullerkapel. In Bergske maak je even
kennis met de rivier de Dommel, wat verder krijg je een heuse kasseistrook
onder de wielen.
“De Nestenrover” is een uitbeelding van een niet meer gangbaar
spreekwoord: “Wie het nest weet, die weet het, wie het neemt, die heeft
het.” Om over na te denken.
De Dullerkapel, op het einde van de Kapellekestraat, werd in 1893
gebouwd uit dankbaarheid voor de honderdste verjaardag van Maria Knaepen. De naam van de kapel verwijst naar De Dulle,
een hoeve in de nabijheid.

531 > richting 530

Na de Kapellestraat gaat het via de Croxdijk naar de Broekstraat. Die volgen we helemaal
tot het einde waardoor we vanzelf bij knooppunt 531 aanbelanden.
Vanaf knooppunt 531 rest er nog één richting, die van
knooppunt, 530. Via Kloosterveld, op het eind naar links in de
Wittesteenstraat en dan de Zuidervest, bereiken we het
centrum. Je hoeft dus niet tot bij het knooppunt te rijden. Op de
driehoekige Markt maak je beslist even tijd om het symbool van
de stad, de kiosk en het stadhuis te bewonderen. Daarna kan je
je wagen terug opzoeken.

Het symbool van de stad Peer, een vergulde peer, pronkt boven op een
waterpomp uit 1863. Toen het stadhuis in 1637 klaar was deed de
benedenverdieping dienst als lakenhalle. Op de bovenverdieping vergaderden de
schepenen. De vergaderruimte van de schepenen doet nu dienst als Museum voor
Oude Muziekinstrumenten.

www.reisroutes.be
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Maaseik: fietsen in het noordelijke Maasland
Maaseik is een uitstekende plaats om een verkenning van een stukje Maasland aan te
vatten. Je fietst langs open velden, heerlijk mooie landschappen, voorbij kastelen, zelfs een
kleine haven. Je komt door vredige charmante dorpjes waarvan je vermoedelijk het bestaan
niet afwist. Je wordt verrast met prentkaartuitzichten, flirt af en toe met de Nederlandse
grens en fietst op het einde nog een stukje langs de Maas. Wil je na je fietstocht een terrasje
meepikken, dan kan dat aan de parking of in het centrum. Maaseik, waar de bekende
kunstenaars gebroeders Van Eyck geboren werden, heeft ook een brede waaier aan
bezienswaardigheden. De stadskern is niet zodanig groot, zodat je misschien nog wel zin
hebt in een wandeling.









Afstand: 32,5 km
Vertrek & einde: gratis parking
P4 Sportlaan, 3680 Maaseik
GPS-coördinaten: N 51°5’59” E 005°47’19”
Wegdek: overal verharde wegen
Reliëf: vlak
Bewegwijzering: fietsknooppunten
Toerisme Maaseik: www.maaseik.be

Naar de parking Sportlaan
Het is heel eenvoudig om die parking in de Sportlaan te vinden. Van zodra je de stad komt
binnengereden zie je al borden staan naar ‘P4 Sportlaan’. Er is parking voor, opzij en achter
het gebouw. Deze parking is gratis en onbeperkt.
Honger of dorst:
De Beurs, Markt 7, Maaseik, tel. 089 56 40 79. Nette zaak met uitgebreide keuze aan schotels voor de kleine en grote honger.
Vriendelijk personeel.
De Buren, Van Eycklaan 74, Maaseik, tel. 089 62 26 00. Net naast de parking. Open elke
dag vanaf 10.00u. Zeer uitgebreide keuze met o.a. heerlijke pasta’s. Met verandaterras.

Volgorde van fietsknooppunten

Parking > 24 > 26 > 45 > 27 > 28 > 19 > 20 > 21 > 22 > 25 >
richting 24 terug naar Parking
Fietsroute uitbreiden of wijzigen?

Met deze fietsroute kom je geregeld langs een fietsknooppunt. Je kan deze route dan ook naar hartenlust aanpassen met de
fietskaart van het Fietsnetwerk Limburg. Ze is te koop bij de plaatselijke toeristische infokantoren. Ze kan ook online besteld
worden op www.visitlimburg.be
Voor verbeteringen en suggesties op de fietsknooppuntroutes en de bewegwijzering, ga naar ‘meldpunt Fietsparadijs Limburg’,
te vinden op pagina ‘doen’ ‘fietsen’ op www.visitlimburg.be

www.reisroutes.be
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Routebeschrijving

Startplaats parking > 24 > 26 > 45 > 27
Vanop de parkeerterreinen aan de Sportlaan ga je opnieuw naar de rotonde die je
zopas met de auto bent opgereden. Ga op de rotonde met de parking in de rug naar
links (V.Eycklaan) Die fiets je helemaal af tot bij de kruising met de N78b
(Venlosesteenweg). Bij dit kruispunt sla je rechts af. Vanaf hier volg je het
fietroutenetwerk en ben je op weg naar knooppunt 24. Vooraleer je dat knooppunt
bereikt, kom je net tot bij de Markt. Op de Markt bevindt zich de toeristische dienst.
Neem de tijd om de Markt te verkennen en vervolg nu verder naar knooppunt 24.
Omheen de Markt van Maaseik staat een
prachtige collectie historische gevels. Ze dragen
namen als: De Swerten Adelaer (nr. 19), de
Leliën (nr. 33), In den Prince van Luyck (nr. 36),
De Stadt Amsterdam (nr. 37), Den Swaen (nr.
38), enz … Onder het goedkeurend oog van de
gebroeders Van Eyck geniet je hier van het
lekkers dat Maaseik te bieden heeft.
Op de Markt staat het standbeeld van de
gebroeders Van Eyck, de beroemde kunstenaars
geboren in Maaseik. Het is een marmeren
versie uit 1894. Het bekendste werk van de
gebroeders Van Eyck is het ‘Lam Gods’ dat in
Gent in de Sint-Baafskathedraal staat opgesteld.
Van knooppunt 24 fietsen we naar knooppunt 26, eerst via een onverharde strook op de
Labaerdijk. We verlaten die voor de Heppersteenweg die ons naar Heppeneert brengt.
Vanaf daar volgen we naar 45 langs de Duivelsbrugweg, die kort overgaat in de Derde Straat. We fietsen rakelings langs twee
groene gebiedjes, eerst in de Krauwelbosweg, daarna in de Waaierhofstraat. Op het eind daarvan dwarsen we de N78 Rijkweg.
Twee prachtige namen van straten volgen: de Siemkesheuvel en de Glazentrapstraat. Aangekomen bij knooppunt 45 dienen
we een haakse bocht naar rechts te nemen en fietsen we steeds rechtdoor dwars door een
groene strook. Bij de Wurfeldermolenweg bereiken we opnieuw de weg. Sla daar links af en
daarna rechts af in de Kapelweg.
Al snel kom je in het centrum(pje) van het Duitsklinkende Wurfeld. In het gehucht Wurfeld
fiets je over de Bosbeek, krijg je de watermolen voor ogen en fiets je voorbij het kerkje en
wat verder een kasteel.
Wurfeld is het meest landelijke gehucht van Maaseik. Te midden het groen ontdek je
de Sint-Laurentiuskerk (uit 1900), een watermolen en een kasteelhotel. Al sinds 1560 staat er
hier een watermolen in de bedding van de Bosbeek. Eerst werd er graan gemalen in de
molen, later schors.
Het kasteel van Wurfeld heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1640. Na diverse
verbouwingen kreeg het zijn huidige uitzicht en doet het dienst als hotel. Heel erg geslaagd is
de combinatie van het aangebouwde hotel met het ‘oude’ kasteel niet, maar smaken
verschillen. Je kan jezelf ervan vergewissen. Veel van het kasteel kan je niet zien vanop de
openbare weg. Fiets gerust de laan in. Je kan er iets nuttigen. Omheen het kasteel ligt een mooi park, ongeveer 2,5 ha groot.

www.reisroutes.be
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27 > 28 > 19

Bij knooppunt 27 kies je voor de richting van knooppunt 28. Vooraan in de
Vlakerweg ligt rechts het Nieuwenhof.
Het Nieuwenhof werd in 1792 gebouwd. Karel Theunissen, schilder van
Kempense landschappen, portretten en binnenzichten woonde hier tussen
1909 en 1919. Het gebouw geeft een indruk van de welstand in sommige
kringen in de voorbije eeuwen. Nieuwenhof werd geruime tijd na Oudenhof,
wat verder op dit traject, gebouwd, vandaar wellicht de naam.
Aan knooppunt 28 ga je voor knooppunt 19. De omgeving blijft even landelijk.
De verschillende types begroeiing wisselen elkaar af, zoals je onder meer
bemerkt In ’t Broek.
In de Raamweg strekt zich links ‘In ’t Broek’ uit, niet meteen opvallend als natuurgebied, maar wel karakteristiek voor de
rustige landschappen in dit deel van het Maasland en … héél rustig. Een paar kilometer links van dit traject ligt het centrum van
Kinrooi, een gemeente die omwille van haar windmolens gekend staat als molengemeente.
Bij koffieshop ’t Stampertje kan je terecht voor … koffie maar ook voor snacks en kleine gerechten, streekbiertjes, …

19 > 20

Ook vanaf knooppunt 19 naar knooppunt 20 blijft de omgeving overwegend landelijk. Misschien zal het moeilijk zijn om
Engelenveld zomaar voorbij te fietsen, zeker bij aangename temperaturen. Van paasmaandag tot oktober (op woensdagen
gesloten) kan je in Engelenveld ambachtelijk hoeveijs proeven. Wij namen die proef op de som en waren meteen verkocht.
Héérlijk lekker, dat hoeveijs!
Wat verder; net bij het verlaten van de Lakerweg zie je links, enigszins verborgen achter ‘bronsgroen eikenhout’ het kasteel
Borgitter. Mocht je net voorbij het kasteel even enkele meters naar links uitwijken, dan ben je in Nederland. Maar we zetten
bij de T-splitsing onze weg verder naar rechts op Belgische grond.
Van het oorspronkelijke kasteel van Borgitter, gebouwd in
het begin van de 16de eeuw, bleef niets bewaard. Het huidige
exemplaar, in classicistische stijl, kwam er op het einde van de
18de eeuw. Naar men vertelt vormden de eikenbomen omheen
dit kasteel voor tekstschrijver Gerard Krekelberg de
inspiratiebron voor zijn ode aan Nederlands-Limburg. De brave
man woonde trouwens in Neeritter, net over de grens. Hoewel
“In bronsgroen eikenhout” bedoeld was voor de Nederlandse
Limburgers werd het lied al snel populair bij de Vlaamse
Limburgers, die het nog steeds uit volle borst meezingen.

20 > 21
Bij knooppunt 21 ben je in Kessenich (deelgemeente van Kinrooi)
aanbeland. Een bijzonder vredig dorpje waar de tijd lijkt stil te staan en daarom
absoluut een bezoekje verdient. Ook Kessenich heeft wat met eiken. De
oorspronkelijk Keltische dorpsnaam kan immers vertaald worden als
‘woonplaats aan de eik’. Het is het meest noordoostelijke dorp van België. Hier
werd vroeger vooral grind en kwartszand afgegraven, nog tot 2008.
Je fietst door de Schoorstraat, waar je beslist een kijkje moet nemen in
Tingieterij Deben. In de Kerkstraat wacht de idyllische Sint-Maartenskerk. Je
moet voorbij een pomp, plompverloren midden in de straat. Een korte
afwijking van de route brengt je bij de ‘Ertesjieter’.

www.reisroutes.be
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In Tingieterij Deben wordt een breed gamma aan voorwerpen op basis van tinlegeringen gegoten, te beginnen met een
eenvoudig tinnen schoteltje, maar evenzeer meer complexe objecten. Open van di tot za tussen 9.00-12.00 u en 13.00-18u. Op
zo 10.00-12.00 u en 13.00-16.00 u.
Vooraleer je naar de kerk rijdt, ga bij de pomp die pardoes in het midden van de
geplaveide weg ligt, even naar rechts tot op een pleintje. Hier zit de Ertesjieter
op een sokkel. Ertesjieter is de bij(spot)naam voor de inwoners van Kessenich.
Wie ziet van waar de naam komt? Zoek het niet te ver, het antwoord ligt zo
voor het grijpen.
Keer daarna terug tot aan de pomp, oorspronkelijk van 1822, en ga daar naar
de kerk, rechtsaf.
De neogotische
Sint-Maartenskerk van
Kessenich
werd
gebouwd op het einde van de 19de eeuw, hoewel de oudste bewaarde
delen romaans zijn uit de 12de eeuw. De toren is uit mergelsteen(14de
eeuw). Het interieur bevat enkele waardevolle objecten: een
gepolychromeerd houten beeld uit de 16de eeuw, een Maaslandse
doopvont met 4 bustes, … Niet voor niets wordt de St-Maartenskerk de
Parel van het Maasland genoemd.

Net voorbij de
kerk krijg je tussen de bomen een verrassend uitzicht op een waterplas
bij de Maas. En in de bocht komt plots de heuvel met een grafkapel
‘tevoorschijn’. Je kan er via een trap naartoe. De ruïnes zijn resten van
een torenburcht uit de 12de eeuw die bescherming moest bieden tegen
aanvallen. Er lag vroeger een gracht om de heuvel. Eind 19de eeuw liet
baron Jozef-Willem Michiels van Kessenich er een grafkapel bouwen
voor de familie.

21 > 22 > 25
Onderweg pedaleer je voorbij de Luurskapel op grondgebied
Geistingen. Deze kapel met een houten kruisbeeld erin moet gebouwd
zijn vóór 1871. De kapel zou gebouwd zijn als dank voor een vervulde kinderwens. Het houten kruisbeeld is afkomstig uit
Duitsland en werd geplaatst in 1895.
Wat verder krijg je zicht op de ‘haven’. Een uitgestrekte waterplas bij de Maas waar talloze boten dobberen en hun passagiers
eindeloos waterplezier bezorgen. Er is ook een klein strandje, je kan pootje baden en je vindt er ook enkele ligvelden. Hier zijn
er overigens wel meerdere Maasplassen, maar dan wel over de BelgischNederlandse grens: De Kis, Schroevendaalseplas, de Oude Maas, de Grote
Hegge, …
Voor wie het wil, kan op weg naar knooppunt 22 een omwegje maken naar de
Sint-Servaaskerk (K op de kaart). Anderen vervolgen hun weg naar knooppunt
22. Daar kan je eventueel op het terras van hotel de Spaanjerd van een
drankje genieten. Het zal je opvallen. Hier leeft het watertoerisme wel fel.
Pleziervaartuigen, kleine en grotere jachten, aanlegsteigers, af en aan rijden
van bootjes, … Aan cafés, restaurantjes, kampeerverblijfplaatsen geen gebrek.
Vanaf knooppunt 22 tot even voor knooppunt 25 volg je de Maas aan je
linkerhand. Trappen geblazen dus bij felle tegenwind.
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De toren van de Sint-Servaaskerk in Ophoven was ongeveer een eeuw oud toen de huidige kerk aangebouwd werd in
1905. Toch werd de toren nog verhoogd in 1920. Binnen kun je een geschilderd paneel uit de tweede helft van de 16de eeuw
bewonderen en een ongeveer even oud triomfkruis.

25 > richting 24 terug naar parking

In knooppunt 25 ga je voluit richting knooppunt 24, rechtdoor in de Breeseweg. Op een brug over de Bosbeek krijg je nog een
fraai uitzicht op een van de grote waterplassen, met in de verte twee kerktorens (St-Annakerk van Aldeneik en StCatharinakerk van Maaseik). Je kan rond de Sint-Annakerk van Aldeneik fietsen als je de knooppuntbordjes volgt. Wil je ook
nog naar de Willibrorduskapel dan moet je even van de route afwijken. Bij de kerk staat een pijltje, links afslaan, een paar
honderd meter verder staat ze aan de rechterkant.
In de Leugenbrugweg fiets je tot aan de Sint-Annakerk van Aldeneik. Ze
werd gebouwd op de plaats waar de heilige zussen Harlindis en Relindis in de
8ste eeuw hun klooster en kerkje bouwden. Binnen in het pittoreske kerkje tref
je de zogenaamde ‘kleefsteen’. Volgens een oude legende zie je hierin de
vingers van de echtgenote van de koster die een hostie wilde oprapen. De naam
‘leugenbrug’ is afkomstig uit een van de vele legendes omtrent Harlindis en
Renildis. Hier gaat het om een leugentje om bestwil tegenover hun adellijke
vader.
De Willibrorduskapel werd
gebouwd bij het Willibrordusputje (aan de achterzijde), een van de vele watertjes die
de heilige man liet opwellen. Willibrordus kwam overigens wel vaker naar het
klooster van Aldeneik.
Blijf nu uitkijken voor knooppunt 24. Bij het kruispunt waar je bij het begin het
fietsnetwerk opkwam, ga je het nu verlaten en sla je dus rechts af in de Van Eycklaan.
Blijf die volgen tot je opnieuw bij de parking komt.
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Fietsen in Bosland tussen en door de bomen van de Limburgse Kempen
Dit wordt een ‘groene’ fietsroute in de Limburgse Kempen waar je
kennismaakt met Bosland, het allergrootste bos in Vlaanderen. Je fietst
bijna driekwart in een rustgevend groen decor, grotendeels autovrij, op
bijzonder vlot berijdbare fietspaden dwars door of soms langs de rand van
het bos. Hou wel af en toe rekening met een afbakeningspaaltje midden
op het fietspad. En als je al eens uit het bos moet, duurt dat nooit lang.
Diverse landschappen van bos en heide komen aan je voorbij. Je zal hier
trouwens ook bijna nooit alleen fietsen, Limburg fietsparadijs weet je wel.
Op grondgebied Lommel word je vanzelf ingetogen als je plots temidden
het bos oog in oog komt met de grootste Duitse militaire bergraafplaats
(WO II) van Europa. Ook al ben je niet zo bezig met die oorlog van toen,
hier word je simpelweg overvallen door ‘n gevoel van respect voor de
overledenen, ook al hoorden ze tot de vijand.
Ontdek nu de nieuwste attractie: Fietsen door de bomen.
Bij knooppunt 272 kan je kiezen voor een extra traject van 700 meter. In
een dubbele cirkel van ca. 100 meter diameter fiets je door de bomen
tot een hoogte van 10 meter. Dan vertoef je werkelijk in de kruin van de
bomen. De hellingsgraad bedraagt slechts 3 à 4% en op het pad is het
éénrichtingsverkeer, je mag je dus niet zomaar omkeren!
Foto hiernaast: © Toerisme Limburg
Picknickplekjes in overvloed, soms al eens met een extra gezellige
omkadering. Geen zin om picknickvoorraad in de fietstas of rugzak mee
te nemen, dan willen we je er wel attent op maken dat er op deze
fietsroute maar één horecastop mogelijk is bij het Duits militair kerkhof
in Lommel.
Limburg fietsparadijs
Fietsen in het fietsparadijs Limburg, dus géén moment moet je twijfelen of je links of rechts
moet, alle bordjes staan waar ze horen te staan. De startlocatie mag er ook zijn. Ruime gratis
parkings, toiletten, gelegenheid voor drankje en hapje, en er is het unieke Klankenbos.
 Afstand: 46,6 km
 Vertrekplaats: Provinciaal Domein Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt,
meerdere parkings.
Oplaadpunt e-bikes.
Gps-coördinaten: N 51°13’53” E05°25’28”
 Aard: volgens knooppunten
 Wegdek: vlak, 75 % op fietspaden van de rijweg afgezonderd

Volgorde van fietsknooppunten

Start > 253 > 229 > 265 > 264 > 255 > 272 (fietsen door de bomen) > 257 > 256 > 247 >
245 > 241 > richting 253
Fietsroute uitbreiden of wijzigen?

Met deze fietsroute kom je geregeld langs een fietsknooppunt. Je kan deze route dan ook naar hartenlust aanpassen met de
fietskaart van het Fietsnetwerk Limburg. Ze is te koop bij de plaatselijke toeristische infokantoren. Ze kan ook online besteld
worden op www.visitlimburg.be
Voor verbeteringen en suggesties op de fietsknooppuntroutes en de bewegwijzering, ga naar ‘meldpunt Fietsparadijs Limburg,
te vinden op pagina ‘doen’ ‘fietsen’ op www.visitlimburg.be
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> 253 > 229 > 265

Aan het Dommelhof in Neerpelt (Toekomstlaan) bevinden we ons
reeds op het fietsnetwerk, op weg naar knooppunt 253. Een
startlocatie waar alles voorzien is wat je mogelijks nodig hebt om
een fietstocht te starten en te eindigen. Ruime gratis parkings,
toiletten, restaurant en een oplaadpunt voor e-bikes. En je kan er
een unieke belevenis ondergaan in het Klankenbos.
Een fietstunnel onder de N790 brengt ons veilig naar de andere
kant en slechts een beetje verder mag je links de Bergeykseweg.
Het Bosland heet je welkom.
Je komt al wat in het groen maar het is slechts de voorbode van
wat nog komt. Zin in ambachtelijk schepijs? Stop dan even bij het
Ezelsbrugske. Eenmaal voorbij knooppunt 253 en nadat je de
N715 (opletten, gevaarlijke oversteek) hebt gedwarst, kom je op
een van de rijweg afgezonderd fietspad. Vanaf hier ben je écht
vertrokken voor een mooie ‘groene’ passage.
Provinciaal Domein Dommelhof
Officieel heet dit het Limburgs provinciaal domein voor podiumkunsten, cultuur en G-sport. Hier wordt een platform en
infrastructuur aangeboden aan artiesten binnen de podiumkunsten (theater, dans), openlucht- en circustheater. Een
sportcentrum met ook faciliteiten voor de G-sporter en er is een mooi omliggend park. Voor meer info: www.dommelhof.be
Klankbos, uniek in Europa
Een idee voor na de fietstocht misschien. Leg een kort parcours af in een bosje waar 16 klankinstallaties zijn opgehangen. Door
het spel van de wind hoor je klanken, geluiden, … geluidskunst in de vrije natuur. Beleef er klank en stilte in een aangenaam
decor. Er is ook een parcours speciaal op kindermaat. Vrij bezoek het ganse jaar door.
Een gratis plattegrond van het parcours kan je uit een vogelkastje halen bij een infobord op de parking en op meerdere
plaatsen. Meer info: www.musica.be
Fietsterras IJssalon Ezelbrugske, ambachtelijke ijs, oplaadpunt e-bikes en ezels die je gezelschap houden.
Bosland
Bosland is de overkoepelende naam voor een groen paradijs in het
noorden van de Limburgse Kempen. Bosland omvat ruim 4600 hectaren
openbaar bosgebied en ook nog eens 1000 hectaren in privébezit. Deze
groene vlek in Noord-Limburg ligt verspreid over de gemeenten
Overpelt en Hechtel-Eksel en de stad Lommel. Het profileert zich als het
grootste kindvriendelijke avonturenbos van Vlaanderen maar niet
alleen de kinderen kunnen er uren speelplezier beleven. Wie natuur én
actief bewegen wil combineren komt aan zijn trekken in Bosland.
Recreatie en bosbeheer gaan hier hand in hand.
Je zal merken dat het bos diverse landschappen omvat. Vooral
naaldbossen, maar ook heidegebiedjes, landduinen, vennen, beekjes,
graasgebiedjes.
Deze bossen zijn eigenlijk een uitvloeisel van de verdwenen mijnbouw.
Einde 19de en begin 20ste eeuw werden ze aangeplant. Het hout
diende om de mijngangen te stutten. Daarvoor moest al soms een mooi heidelandschap sneuvelen. Maar in een
inhaalbeweging is men bezig met een omvorming naar gemengd bos met ook loofbomen.
Bosland bestaat uit Kattenbos, domeinbos Pijnven (2000 ha met o.a. speelweiden en groot speelbos) en Holven in Overpelt.
Wens je meer informatie over Bosland, dan vind je die op www.bosland.be
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265 > 264 > 255 > 272 > 257

Iets voorbij knooppunt 264 kom je tot bij het Duits militair kerkhof van Lommel. Hier kan je ook terecht voor een hap en een
drankje. Het is de enige locatie op de route waar dit mogelijk is of je moet al ergens van het fietsnetwerk af om een horecazaak
te vinden. Daarna blijf je ononderbroken fietsen in of langs de rand van het bos. Dé attractie en nieuwigheid in 2019 ligt bij
knooppunt 272: ‘fietsen door de bomen’. Je fietst met een lichte helling (3 à 4%) tot 10 meter hoogte tussen de kruinen van
de bomen. Na de afdaling kom je terug uit bij knooppunt 272, de extra afstand bedraagt 700 meter. Tussen knooppunten 272
en 257 ligt een plezant slalomfietspad. Maar hou toch maar rekening met fietsers uit de tegenovergestelde richting.
Duits militaire begraafplaats
38 556 Duitse militairen uit de Tweede Wereldoorlog en nog eens
542 doden uit de Eerste Wereldoorlog liggen hier begraven. Het is
dan ook een immens grote begraafweide van ca. 16 hectaren.
Daarmee is het het grootste Duitse militair kerkhof van WestEuropa buiten de begraafplaatsen in Duitsland zelf met
slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog.
Voor elk kruis, twee doden. Aan weerszijden twee metalen
plaatjes met daarop de naam en geboorte- en sterfdatum of
gewoon ‘ein deutscher Soldat’. Meer dan 6000 soldatenlichamen
zijn nooit geïdentificeerd. Een wandeling tussen de graven maakt
je stil en doet je nadenken over de waanzin van oorlog. En als je
Duits hoort praten, doet het je realiseren dat ook Duitse families
door de oorlog moesten leren omgaan met verdriet van hun
dierbaren.
Net voor je op de begraafweide kan, bevindt zich een crypte. Op
de buitenmuur staat in groot opschrift ‘1939-1945 Hier ruhen Deutsche Soldaten’. De crypte bevat een liggende stenen figuur
en inspirerende zinnen op de muren. Bijna altijd zal je hier kransen zien liggen. Op het gebouw staat een 6 meter hoog crucifix
uit basaltsteen. Via trappen kan je tot op een platform waar je een bijzonder uitzicht hebt over de begraafplaats.
Om het kerkhof werd een omwallingsmuur gebouwd. Je fietst er helemaal om heen. Op 6 september 1959 werd de
begraafplaats ingewijd. Hier is nu ook een internationaal ontmoetingscentrum voor jongeren gehuisvest voor seminaries,
schoolklassen, jeugdgroepen uit Duitsland en België. De Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge staat in voor het
onderhoud.

257 > 256 > 247 > 245 > 241 > richting 253

Na het bezoek aan het militair kerkhof krijg je tijd genoeg om in een mooi decor van heide en bos nog even verder te
mijmeren. Pas tussen 257 en 247 moet je het groene decor even uit, let op bij de oversteek van de N 74. Van 247 via 245 naar
241 gaat het omzeggens in één rechte lijn. Dit traject ligt op een
oude spoorbedding.

Je komt eerst in Overpelt. Voorbij de kerk van Overpelt (je houdt
ze rechts van je) ben je nog op het fietsnetwerk, alleen blijf je nu
voor een paar honderd meter bordjes volgen zonder
knooppuntennummers. Maar geen twijfel, je komt vanzelf terug
op het fietsnetwerk eenmaal je naast een spoorlijn bent gekomen.
Dan ben je ook al in Neerpelt. Voorbij het stationsgebouw van
Neerpelt ga je een afgezonderd fietspad op dat je volgt tot bij een
brug. Dáár ga je schuin links naar beneden tot aan het kanaal
Bocholt – Herentals. Fiets voorbij een kleine aanlegplaats voor
pleziervaartuigen. Weg van het water beland je in de
Toekomstlaan. Nog enkele meters en je bent terug waar je de
fietsroute begon.
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Achelse Kluis, bier- en fietsplezier in een onvergetelijke natuur
Deze fietslus laat je starten aan een prachtige abdij in een mooi stukje
natuur, net op de grens met Nederland. Je bent er onmiddellijk
geconfronteerd met het verleden van de Eerste Wereldoorlog en de
‘Doodendraad’ die er vanaf 1916 een belangrijke rol speelde. Maar
misschien eerst even de smaakpapillen op de proef stellen met een
Achels biertje? Behalve op maandag kan je er elke dag terecht tot
ongeveer 17 uur voor wie wat lekkers wilt proeven. En daarna is het
genieten van de natuur die enorm afwisselend is tijdens deze fietslus. Je
start eerst met een fietspad dwars door de Achelse heide (Leenderbos)
om dan even in de bebouwde kom van Hamont terecht te komen. De
molen en de kerk zijn je referentiepunten. En daarna fiets je eerst langs
de Zuidwillemsvaart en vervolgens langs het kanaal Bocholt – Herentals,
telkens in het groen langs verkeersluwe of autovrije wegen. Tenslotte
kom je in Achel terecht om na een paar kilometer opnieuw bij de Achelse
Kluis te komen.
 Afstand: 42 km
 Vertrek en einde: Achelse Kluis, 3930 Hamont-Achel
 Parkeren: Achelse Kluis, De Kluis 1, 3930 Hamont-Achel
GPS-coördinaten: N 051° 17’ 53” E 05° 29’ 21”
 Aard van de fietswegen: goed berijdbare wegen en vlak
 Bewegwijzering via de fietsknooppunten
 Wie wil inkorten, neemt aan knooppunt 568 direct naar 213. Je kort dan de route in met bijna 15 km
 Wie Achel wil bezoeken, moet aan 564 de rijrichting naar 563 kiezen (zie stippellijn op kaartje)
 Er zijn heel wat picknicktafels geplaatst langs het traject: de eerste reeds na 400 meter, vervolgens bij km 3.6,
km 5.5, km 9 (met schuilhut), km 22 (aan knp. 8) en na 32.5 km bij knp. 568 en ook met schuilhut.
 Horecazaken vind je na ca. 13 km in Hamont (molen, kerk en in het Stadspark), na ca. 17 km is er een fietscafé,
na ca. 21 km een ijssalon (net voor knp. 8) en uiteraard in Achel en de Achelse kluis.

Dit is een recreatieve fietsroute

Deze route is geschikt voor de recreatieve fietser. Wielertoeristen zullen zich niet gelukkig voelen bij deze route: door smalle
fietspaden kunnen ze niet inhalen en er zijn een paar kilometer fietspaden met grint.

Volgorde van fietsknooppunten

Start > 217 > 36 > 38 > 216 > 514 > 513 > 541 > 568 > 542 > 210 > 08 > 212 > 213 > 201 >
220 > 564 > 218 > 217
Ook wandelroutes

Op Reisroutes vind je nog twee wandelroutes terug van deze regio. Eentje brengt je dwars door het centrum van Achel en een
ander laat je met volle teugen genieten van de heide rond de Achelse Kluis.

Fietsroute uitbreiden of wijzigen?

Met deze fietsroute kom je geregeld langs een fietsknooppunt. Je kan deze route dan ook naar hartenlust aanpassen met de
fietskaart van het Fietsroutenetwerk Limburg. Ze is te koop bij de plaatselijke diensten voor toerisme en bij Toerisme Limburg.
Ze kan ook online besteld worden op www.visitlimburg.be
Voor verbeteringen en suggesties op de fietsknooppuntroutes en de bewegwijzering, ga naar ‘Meldpunt Fietsparadijs Limburg’,
te vinden op pagina ‘beleven’ op www.visitlimburg.be

Wegenwerken, omleidingen …

We raden steeds aan om onze beschrijving én de kaart uit te printen. Soms zijn er wegenwerken of omleidingen waarvan wij
niet op de hoogte zijn. Met de kaart kan je dan opnieuw naar het juiste traject navigeren.
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Start 217 > 36

Je kan parkeren bij de Achelse Kluis onder de bomen of langs de gevel van de brouwerij. Met bijgevoegd kaartje moet het
duidelijk zijn waar die parkeermogelijkheden zijn en waar het knooppunt 217 te vinden is.

Sint-Benedictusabdij of Achelse Kluis
De Sint-Benedictusabdij of de Achelse Kluis is een grensgeval, letterlijk
dan tussen Noord-Brabant en Noord-Limburg. Rond de gebouwen
liggen bossen, natuurgebieden met ondermeer heide, akkers, de
Warmbeek op Belgisch grondgebied en de Tongelreep in Nederland. In
1989 verwierf het Vlaamse Gewest en het Nederlandse
Staatsbosbeheer een aanzienlijk deel van de landbouwgronden rond
de abdij.
Hoe het begon …
De geschiedenis van de Achelse Kluis gaat terug tot 1650. Het waren
katholieken uit Nederland die een eenvoudige grenskapel oprichtten.
In 1686 werd de kapel uitgebouwd tot een pastorij o.l.v. Petrus van
Eijnatten. Een gemeenschap van kluizenaars kwam er zich vestigen. De
pastorij kreeg de naam mee van Achelse Kluis. De Franse Revolutie
zorgde er in 1798 voor dat de gemeenschap verdreven werd. Pas vanaf 1844 hernam de activiteit toen trappistenmonniken
van de Cisterciënzerorde uit Westmalle de gebouwen kochten. Vanaf dan kreeg de abdij de naam van Sint-Benedictusabdij. In
1850 werd gestart met de inrichting van een brouwerij. De monniken hielden zich behalve met landbouw en verkoop van
landbouwproducten ook bezig met enkele andere economische activiteiten. In 1885 geraakte de bouw klaar van de
neogotische kloosterkerk.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het klooster door de Duitsers bezet. Vele monniken vluchtten naar Nederland. Toen de
Doodendraad gespannen werd vanaf 1916 (zie ook verderop) dwars door de kloostertuin, was de oorlog pas goed ‘aanwezig’
op de abdijsite. De Achelse Kluis diende zelfs de betalingen te doen voor het aangewende materiaal. De gebleven broeders
moesten ook een overeenkomst ondertekenen waarin zij plechtig beloofden geen voorwerpen of brieven te smokkelen en
zeker al niet óver de grensdraad proberen te komen.
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Dat de voorraden wijn en bier van de abdij flink aangesproken werden door de Duitse legerleiding hoeft niet te verbazen. Ook
voedingsproducten, zilver en andere kostbare voorwerpen werden geplunderd.
Doorstart in 1998
Na de Eerste Wereldoorlog hernam de Achelse Kluis langzaam haar
activiteiten. Tot in 1942 de Duitsers nog eens terugkwamen en ernstige
beschadigingen toebrachten. Maar ook deze tegenslag kwam de Achelse
Kluis te boven. Er werden nieuwe activiteiten opgezet. Maar het zou nog
tot 1998 duren vooraleer er opnieuw bier gebrouwen werd binnen de
abdijmuren. Omdat het een trappistenklooster is, mocht het bier de
naam trappist aannemen. Daarmee is de Achel één van de zes
trappistenbieren in België (Westmalle, Westvleteren, Rochefort, Orval en
Chimay zijn de andere).
De abdij naast de binnenkoer kan je niet bezoeken. De kerk is enkel
toegankelijk tijdens liturgische vieringen.
De onthaalkapel (naast de ingang van het gastenhuis) is wél te
bezichtigen tussen 8.30 u en 20.00 u en dat is door weinigen geweten. Sinds 2004 is de site van de Achelse Kluis erkend als
open monument.
Toeristische trekpleister
Er kwam geleidelijk een toeristische inkleding op gang. De herbergtaverne werd ingericht in de vroegere stallen. De grote binnenkoer van
de abdijsite biedt de gelegenheid voor een groot terras. Opgelet, op
maandag sluitingsdag. Een galerieshop met alle denkbare devote
voorwerpen, een expositieruimte waar tijdelijke tentoonstellingen
plaatsvinden, een kunsthal en een supermarktje zorgen ervoor dat
iedereen aan zijn trekken komt.
Meer info over de Sint-Benedictusabdij, openingsuren taverne,
galerieshop, exposities, toeristische mogelijkheden en uiteraard de twee
Achelse trappisten (een blonde en een bruine in verschillende
sterktegraden) op de website www.achelsekluis.org
De brouwerij kan je niet bezoeken. Vanuit de taverne heb je wel zicht op
de brouwketels.
Handig om weten
Het kan hier vrij druk zijn. Handig om weten is dat het zelfbediening is. Je gaat dus best eerst de taverne binnen vooraleer je
plaatsneemt aan een tafeltje.

36 > 38 > 216

Het is niet ver fietsen naar knooppunt 36 en de eerste picknicktafel. Je
komt meteen op een mooi fietspad temidden de natuur terecht die je
naar 38 brengt. Je fiets door de heide die uiteraard volop in bloei staat in
de tweede helft van augustus tot begin september (afhankelijk van de
weersomstandigheden). Eerst is het pad geasfalteerd, later verhard maar
steeds goed berijdbaar.
Je komt nog langs een grenspaal met daarnaast een paal dat een baronie
heeft afgebakend. Zo’n 150 meter voorbij die grenspaal verlaat je
opnieuw de asfalt en kom je op een smal grindpad terecht, tot aan
knooppunt 38. Vanaf daar is het geasfalteerd naar 216. Op km 4,8 kom je
langs een lang stuk gereconstrueerde Doodendraad.
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Grote Heide gebied en Beverbeekse Heide
Het natuurgebied Grote Heide Leenderbos strekt zich uit aan beide zijden van de Belgische en Nederlandse grens. Wil je er al
een idee van hebben vóór je er zelf in wandelt? Dan moet je het filmpje bekijken op www.degrooteheide.eu
Beverbeekse Heide
Dit natuurgebied van 134 ha vormt de verbinding tussen Hamont en de Achelse Kluis. Je vindt hier vooral dennenbomen al was
dit vroeger een heidegebied met enkele vennen. Pas nog maar In de vorige eeuw werd het gebied bebost, maar men is toch
weer bezig om het oorspronkelijke heidelandschap in ere te herstellen door het openmaken van enkele delen in het
boslandschap. Daardoor zullen heide en de aanwezige vengebieden met elkaar verbonden worden wat dan weer nieuw leven
zal brengen in fauna en flora.
Doodendraad
Dit is een 200 meter lange reconstructie van de Doodendraad die in
de zomer van 1916 werd aangelegd door de Duitsers om
‘ongewenst grensverkeer’ tussen het neutrale Nederland en het
bezette België te verhinderen. Onder ongewenst verkeer moet je
o.a. begrijpen: deserterende soldaten, zowaar ook jonge patriotten
die zich als vrijwilliger wilden opgeven voor het Belgische leger,
spionnen, brieven- en andere smokkelaars, de gewone burger die
de bezetting niet langer mentaal en fysisch aankon, …
Een eerste elektrische draadversperring bestond reeds eerder,
halfweg 1915 ten zuiden van de toen nog afzonderlijke gemeenten
Hamont en Achel. Daardoor bevonden de gemeenten zich in een
soort niemandsland. Tot de zomer van 1916 dus toen de Duitse
bezetter hier een stokje voor stak. De Doodendraad liep vanaf het
Drielandenpunt in Vaals tot aan de Belgische kust. Je kan je
inbeelden wat voor een verschrikkelijke taferelen zich hier hebben afgespeeld. Op de strook bij Hamont-Achel zouden 17
personen de dood gevonden hebben bij deze Draad.
Cijfers zijn bekend dat er over de ganse lengte van deze ‘grens’ meer dan 1000 slachtoffers moeten gevallen zijn, de meeste
gewone burgers. Het klinkt onwaarschijnlijk maar veel meer duizenden, naar verluidt zelfs 20 000 mensen, slaagden erin om
heelhuids de versperring door te komen. Zo werd bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een raamwerk van rubber om er veilig
door te geraken, zelfs slaagden sommigen erin met … een polsstok naar Nederland te springen.
De versperring werd bewaakt door oudere, soms gewond geraakte Duitse militairen.
Ingenieuze constructie
De constructie bestond meestal uit 5 of 7 rijen ijzerdraad op houten palen van wel 2 meter hoog. Tussen de draden was er een
opening van zowat 30 centimeter. De onderste draad was op 25 centimeter van de grond gespannen. Er stonden drie rijen
naast elkaar, de buitenste dienden ter afschrikking. Op de middelste zaten porseleinen potjes die dienden als isolatoren. Op de
draad zat een hoogspanning van liefst 2000 volt wisselstroom, vergelijkbaar met de impact van een blikseminslag. Elke 50
meter zorgde een paal voor de voeding.
Vandaag is de Doodendraad een stille getuige van een eerder weinig gekend ‘wapen’ die de Duitsers inzetten tijdens de Groote
Oorlog. Het was de geschiedkundige kring ‘De Goede Stede Hamont’, die het initiatief ertoe nam. Zij kregen hierbij de
medewerking van het gemeentebestuur van Hamont-Achel.
De beek die hier loopt is de Beverbeek. Het bosgebied draagt dezelfde naam.

216 > 514 > 513 > 541 > 568 > 542

Tussen 514 en 513 ligt een stukje onverhard. Bij km 6,5 is dat slechts 300 meter maar daar zijn er wel putten in het wegdek. Bij
km 7,1 fiets je 900 meter op een mooi onverharde fietsweg door een prachtig stukje bos. Tussen 513 en 541, bij km 9 zie je
rechts de Geologische tuin, let op, je bent er zo voorbij. Er zijn picknicktafels en er is zelfs een schuilhut.
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Geologische tuin
De Geologische Tuin van Hamont-Achel is eigenlijk niets meer dan een cirkel
met een schaal die dient als tijdschaal. Je ziet in een cirkel stenen met in
wijzerzin te starten met de oudste, zo’n 500 miljoen jaar geleden. Bij de stenen
lees je meer details over de stokoude stenen.
Iets meer dan een km verder, tussen 541 en 542, kom je langs een kapel. Wie
thuis is in de wereld van kapellen zou kenmerken moeten herkennen van de
kapel van het bedevaartsoord Banneux want deze is een verkleind model. Nog
een goede kilometer verder zie je reeds de molen van Hamont. De fietsroute
komt er op zo’n 150 meter vandaan. Let op bij het fietsen in Hamont, je wisselt
nogal veel van richting maar zo kom je ondermeer langs de monumentale kerk
en de Ursulinenkapel. Je verlaat Hamont en fietst richting 542 door het
Stadspark.
Hamont
Je komt eerst langs de Napoleonsmolen, de kerk (open via zijdeur) en de Ursulinenkapel.
Napoleonsmolen. De link met Napoleon is dat hij in 1804 de toestemming gaf
om op deze site een molen op te richten. Leden van Teuten families (dit
waren ondernemende kooplui die vooral actief waren in Noord-Brabant,
Noord-Limburg en Nederlands Limburg tijdens de 18de en 19de eeuw) namen
het initiatief. Zij beheerden ook de molen tot 1863. Verschillende
molenaarsfamilies hielden daarna de molen draaiende. Dat bleef zo nog een
eeuw lang tot in 1968 de activiteiten werden stopgezet. In 1982 kreeg de
Napoleonsmolen een erkend statuut als monument, in 1990 is de stad
Hamont-Achel de eigenaar geworden. Op de romp staat ‘AN XII 1804’. AN XII
is een verwijzing naar de startdatum van de Franse jaartelling tijdens de
Franse Republiek. Dit kalendergebruik werd in 1806 echter alweer afgeschaft.
Het jaartal 1804 spreekt voor zich.
Sedert 1997 is de molen opnieuw maalvaardig voor lijnolie, notenolie en raapolie. Elke eerste zaterdag en derde zondag van de
maand tussen 13.00 en 17.00 u is de Napoleonsmolen te bezichtigen binnenin. Openingsuren kan je best vooraf nog eens
checken op www.hamont-achel.be
Sint Laurentiuskerk. Je ziet de kenmerken van de neogotiekstijl. Begin 20ste eeuw is ze gebouwd. Ze bevat een 14de-eeuws
beeld van de Heilige Maria met kind Jezus in haar armen. Ook een paar heiligenbeelden uit de 16de eeuw. Via een zijdeur kan
je er naar binnen.
Ursulinenkapel. De kapel maakt deel uit van het vroegere Ursulinenklooster.
Tot 2012 verbleven er nog Zusters Ursulinen. In 1956 veroorzaakte een
brand grote schade aan het kloostergebouw maar de kapel bleef als bij
wonder gespaard. Ze is ontworpen door P.J.H.Cuypers. Lange tijd was in de
kloostergebouwen een onderwijsinstelling gehuisvest.

542 > 210 > 08 > 212 > 213 > 201 (!) > 220 > 564

Tussen 542 en 210 heb je twee korte stukjes onverhard te verwerken, maar
het zijn nette paden. Tussen 210 en knooppunt 8, het meest zuidelijke punt
van de route, fiets je langs de Zuidwillemsvaart. Bij knooppunt 8 moet je het
brugje over, fiets je nog even langs dezelfde vaart om dan het water even te
verlaten. Maar niet voor lang. Algauw kom je tussen 212 en 213 langs het kanaal Bocholt-Herentals. Het is heerlijk fietsen in de
schaduw langs deze twee kanalen.
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Zuidwillemsvaart
Deze vaart baant zich een weg in de provincies Nederlands-Limburg, Belgisch
Limburg en Noord-Brabant. Ruim 120 km lang en vloeit door o.a. Maastricht,
Maasmechelen, Bree, Helmond en ’s Hertogenbosch. Ter hoogte van Lanaken is
er de samenvloeiing met het Albertkanaal. Werken werden opgestart 1822,
drie jaar later afgerond. Het is een parallelle vaarweg van de Maas.
Kanaal Bocholt – Herentals
Dit
kanaal
verbindt
de
Zuidwillemsvaart vanaf Bocholt met
het Albertkanaal in Herentals over
een lengte van bijna 60 kilometer.
Vroeger was er veel meer
scheepvaart op deze waterweg maar het meer moderne Albertkanaal nam veel van
het vrachtverkeer over. Je ziet er vandaag wel meer plezierboten met de recent
ontwikkelde kleine jachthavens in de omgeving.
Bij knooppunt 201 neem je de rijrichting naar 220. Blijf dus langs de rechteroever (water aan je linkerzijde). Aan 220 laat je het
water letterlijk áchter je. Fiets naar 564. Wie naar Achel wil, moet hier de rode zijlijn nemen op de kaart. Je volgt dan in de
richting naar knooppunt 563. De anderen fietsen vanaf 564 door naar 218, vervolgens tot 217 waar de finish ligt.
Achel (te bereiken als je bij knooppunt 564 de rijrichting 563 volgt) zie stippellijn op kaart
Hamont-Achel, Hamont of Achel?
Men heeft het over Hamont-Achel en je zal deze naam overal zien vermeld staan, maar eigenlijk is er én Hamont én Achel.
Vóór de fusie in 1977 bestonden ze dus elk apart. Zowel Hamont als Achel hebben twee dorpskernen. Er is Achel en Achel
Statie en er is Hamont en Hamont ’t Lo. Vanaf 1977 zijn beide samengevoegd tot één administratieve gemeente HamontAchel. Maar … in 1985 kreeg de gemeente Hamont haar stadsrechten van vroeger terug.
Kiosk Vrijheidsboom Lier Zonnewijzer en Stapstenen
De kiosk staat er al sinds 1935. Toen bestond de lokale fanfare Kempenbloei al
75 jaar en dat moest gevierd worden met een mooi cadeau. Het werd een
kiosk waar de fanfare dus bij goed en slecht weer optredens kon geven.
Bemerk het opschrift langs de binnenzijde ‘1860 Kempenbloei 1935’. De kiosk
is gebouwd op keldergewelven uit de 18de eeuw.
De grote boom naast de kiosk is een lindenboom. Deze werd geplant in 1919.
Een jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog. De boom staat symbool
voor de herwonnen vrijheid, vandaar de naam Vrijheidsboom.
De Lier is een kunstwerk in de vijver dat er kwam nadat Achel mee opging in
de fusie met Hamont in 1977. Het kunstwerk is van Willy Ceysens, stelt een
Griekse lier voor, een teken van voornaamheid. Enkele meters verwijderd van
de Lier vind je een zonnewijzer. Nog in de vijver liggen stapstenen, 16 in totaal. Daarop zijn jaartallen aangebracht van
historische gebeurtenissen uit de geschiedenis van Achel, van het prille begin in 1139 tot de fusie met Hamont in 1977.
Kerk en kruisbeelden
De Monulfus- en Gondulfuskerk is een neogotische kerk uit 1909. Het koor, een kruisbeuk en een deel van de middenbeuk zijn
echter van veel vroeger, uit begin 16e eeuw (laatgotisch). Het interieur toont een doopvont uit 1761, een rococo biechtstoel,
schilderijen uit de 17de eeuw.
Naast de kerk (kant van de kiosk) bevindt zich het graf van de Teutenfamilie Simons. Het is een eenvoudige grafplaat.
Daarnaast zie je er nog enkele. De andere zijde heeft een kleine begraafplaats met een vijftal 17de en 18de-eeuwse
grafkruisen. In de muur van het koor zijn twee 17e-eeuwse grafstenen ingemetseld.
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Het Simonshuis
Het Simonshuis is uit 1883, gebouwd in opdracht van de familie
Simons. Het is één van de zogenaamde teutenhuizen in HamontAchel. Teuten was tijdens vooral de 18de en 19de eeuw de
naam voor kooplui uit Noord-Limburg maar ook Noord-Brabant
en Nederlands Limburg die het zich konden veroorloven in een
statige villa te wonen, vandaar de naam ‘teutenhuis’. Zij
verbleven er slechts enkele maanden in het jaar want vanaf de
lente tot en met de herfst trokken zij naar Nederland of
Duitsland om er hun koopwaren aan de man (en vrouw
uiteraard) te brengen. Toen waren er immers nog niet zoveel
winkels. Ene Frans Schellens kocht de villa over in 1913 en
richtte achter het huis de weverij ‘Tissage de Velours’ op.
Van oktober 1944 tot april 1945 was het Simonshuis het
hoofdkwartier van generaal Dempsey, een commandant van het
2de Britse leger. De gemeente Achel kocht dan in 1976 de
eigendomsrechten op. Nu is zowel het Grevenbroekmuseum als
het VVV-kantoor er gevestigd.
Grevenbroekmuseum
De geschiedenis van Hamont-Achel en de omgeving wordt hier ‘verteld’ aan de hand van maquettes, voorwerpen, kaarten,
brochures, filmpjes enz. Er zijn 7 zalen elk met een eigen thema: prehistorie, nederzettingen, de Romeinse zaal, de
burchtenzaal, belangrijke gebouwen en de stadszaal met ondermeer een maquette van de 18de-eeuwse stad Hamont. Hamont
kreeg immers, in tegenstelling met Achel, stadsrechten in de 14de eeuw.
Meer info op www.grevenbroekmuseum.be
Na je verkenning van Achel, keer je terug naar knooppunt 564.

564 > 218 > 217

Vanuit 564 fiets je bijna één rechte lijn naar 218. Je kiest dan voor 217, je laatste knooppunt. Nog even de N748 dwarsen gaan,
een strookje met de mooie naam Weltevreden, zo naar de Kluizendijk. Die leidt je tenslotte terug naar de Achelse Kluis.
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Lommel, bos, water en wit zand
De titel geeft inderdaad goed weer wat je kan verwachten op deze
fietslus. Een betere start is moeilijk te vinden. Een ruime parking en
meteen tussen de bomen, lekker in de schaduw bij felle zon. Daarna is
het water je metgezel. Ook dat biedt wat verkoeling. Je zal
kilometerslang ongestoord van enig verkeer de pedalen kunnen
ronddraaien op afgezonderde fietspaden die men prima aanlegde in
stroken met veel bos en in het seizoen met heide bedekte vlaktes. Of
je bent onderweg van het ene naar het andere knooppunt langs een
breed jaagpad langs kanalen. Tussendoor kan je nog je eer betuigen
aan de bijna 40000 begraven Duitse soldaten en zorgt een windmolen
voor bekijks. Het meest eigenaardige zicht krijgt je evenwel in de
diepe finale net voor je dus Lommel opnieuw bereikt. Dan fiets je plots
naast de Sahara. Die van Lommel dus. Parkeer die fiets en ga
pootjebaden in de oases van deze vreemd gelegen zandstrook. Daarna
krijgen je opgefriste voeten nog slechts een handvol kilometers te verwerken om de moderne pylonen van het sportcomplex in
het vizier te krijgen.
 Afstand: 47,5 km
 Vertrek en einde: De Soeverein, 3920 Lommel
 Parkeren:
Adres: Speelpleinstraat, 3920 Lommel
GPS-coördinaten: N 051°14’38.2” E 005°18’34.0”
 Aard van de fietswegen: goed berijdbare wegen en vlak.
 Bewegwijzering via de fietsknooppunten
 Horecazaken vind je bij de start, na nauwelijks 1 kilometer (twee zaken), kort afwijken t.h.v. de eerste brug net
voor knp 227, bij het Duitse kerkhof (tussen 265 en 264), aan knp 260 (twee zaken).
 Picknickplekken zijn er langs de kanalen.

Volgorde van fietsknooppunten

Start > 230 > 227 > 228 > 229 > 253 > 254 > 255 > 264 > 552 > 266 > 268 > 267 > 260 > 547
> 224 > 230
Ook wandelroute

Op Reisroutes.be vind je ook nog een wandelroute terug die op deze plek start: Lommel, van erfgoed tot de Sahara. Dit is een
combinatie stadswandeling en natuur in de Sahara van Lommel.

Fietsroute uitbreiden of wijzigen?

Met deze fietsroute kom je geregeld langs een fietsknooppunt. Je kan deze route
dan ook naar hartenlust aanpassen met de fietskaart van het Fietsroutenetwerk
Limburg. Ze is te koop bij de plaatselijke diensten voor toerisme en bij Toerisme
Limburg. Ze kan ook online besteld worden op www.visitlimburg.be
Voor verbeteringen en suggesties op de fietsknooppuntroutes en de
bewegwijzering, ga naar ‘Meldpunt Fietsparadijs Limburg’, te vinden op pagina
‘beleven’ op www.visitlimburg.be

Wegenwerken, omleidingen …

We raden steeds aan om onze beschrijving én de kaart uit te printen. Soms zijn er wegenwerken of omleidingen waarvan wij
niet op de hoogte zijn. Met de kaart kan je dan opnieuw naar het juiste traject navigeren.
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Routebeschrijving

Start 230 > 227 > 228

In het groene sportpark De Soeverein staan er al bordjes van het
fietsnetwerk dichtbij de parkeerplaatsen t.h.v. de
evenementenhal. Je bent onderweg naar het knooppunt 230.
Als je bijna het ganse sportpark bent rondgefietst (na ca. 800
meter op de teller) moet je links een breed fietspad tussen de
bomen in. Voor meer dan een halve kilometer fiets je in een
groen schaduwrijk kader. Eenmaal ‘uit de bomen’, dan is het
wat verderop scherp rechtsaf over de brug van het kanaal
Bocholt-Herentals. Meteen dan 2 x rechts scherp afdraaien. Dus
niet in de richting van de Vossemeren. Je komt vervolgens uit bij
het water. Opgelet, sla nu bij het kanaal linksaf in de richting
van 227 (het knooppunt van 230 zelf ligt om de hoek).
We fietsen nu tot aan knooppunt 228 langs het kanaal, goed
voor 5 kilometers. Bij de aanvangskilometer ligt áchter de bomen aan je linkerzijde het vakantiepark Vossemeren. Mocht er
wind zijn op het moment dat je deze route rijdt, blaast die hopelijk voor jou in het gat.
Park De Soeverein
Een sportpark voor indoor en outdoor sporten met voetbalterreinen (10), zwembad, sporthal, cafetaria, atletiekpiste,
basketpleinen, tennisvelden, … Hier wordt behoorlijk aan sport gedaan. De evenementenhal is er eentje van 4000 m², de
Soeverein Arena, getekend door een Italiaans architectenpaar Afra en Tobia Scarpa. Je vindt meer info op de website
www.soevereinlommel.be
Kanaal Bocholt Herentals
Dit kanaal verbindt de Zuidwillemsvaart vanaf Bocholt met het Albertkanaal in
Herentals over een lengte van bijna 60 kilometer. Vroeger was er veel meer
scheepvaart op deze waterweg maar het meer moderne Albertkanaal nam veel van
het vrachtverkeer over. Je ziet er vandaag wel meer plezierboten met de recent
ontwikkelde kleine jachthavens in de omgeving.

228 > 229 > 253 > 254 > 255 > 264

Aan knooppunt 228 verlaten we het kanaal en kiezen de rijrichting van 229. Al
eerder gehoord van Barrier? Je fietst nu door deze parochie die deel uitmaakt van
Lommel. Het is een saai stukje maar het duurt niet lang wanneer we schuin rechts mogen afslaan. Het is fietsen tot bij de
N712, een wat drukkere baan. Gelukkig kunnen we verderop de grote weg N 71 oversteken met verkeerslichten. Eenmaal door
deze zure appel heen, wacht ons voor lange tijd het fietsparadijs alleen. Vanaf 229 nemen we er een grote lus bij om na 255 bij
een Duits Militair Kerkhof te komen.
Inkorten?
Wie de grote lus vanaf 229 richting 253 tot 264 en volgende niet wil doen kan aan
knooppunt 229 kiezen voor de rijrichting naar knooppunt 265 en vervolgens naar
264. Vanaf hier rij je dan naar 552. Wie evenwel tot bij het Duits militair kerkhof wil
komen, neemt vanaf 264 in de richting naar 255. Ongeveer halfweg ligt de militaire
begraafplaats (letter C). Voor afkorting (zie stippellijn op de kaart).
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Duits Militair Kerkhof
38 556 Duitse militairen uit de Tweede Wereldoorlog en nog eens 542
doden uit de Eerste Wereldoorlog liggen hier begraven. Het is dan ook
een immens grote begraafweide van ca. 16 hectaren. Daarmee is het het
grootste Duitse militair kerkhof van West-Europa buiten de
begraafplaatsen in Duitsland zelf met slachtoffers uit de Tweede
Wereldoorlog.
Voor elk kruis, twee doden. Aan weerszijden twee metalen plaatjes met
daarop de naam en geboorte- en sterfdatum of gewoon ‘ein deutscher
Soldat’. Meer dan 6000 soldatenlichamen zijn nooit geïdentificeerd. Een
wandeling tussen de graven maakt je stil en doet je nadenken over de
waanzin van oorlog. En als je Duits hoort praten, doet het je realiseren
dat ook Duitse families door de oorlog moesten leren omgaan met
verdriet van hun dierbaren.
Net voor je op de begraafweide kan, bevindt zich een crypte. Op de buitenmuur staat in groot opschrift ‘1939-1945 Hier ruhen
Deutsche Soldaten’. De crypte bevat een liggende stenen figuur en inspirerende zinnen op de muren. Bijna altijd zal je hier
kransen zien liggen. Op het gebouw staat een 6 meter hoog crucifix uit basaltsteen. Via trappen kan je tot op een platform
waar je een bijzonder uitzicht hebt over de begraafplaats.
Om het kerkhof werd een omwallingsmuur gebouwd. Je fietst er helemaal om heen. Op 6 september 1959 werd de
begraafplaats ingewijd. Hier is nu ook een internationaal ontmoetingscentrum voor jongeren gehuisvest voor seminaries,
schoolklassen, jeugdgroepen uit Duitsland en België. De Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge staat in voor het
onderhoud.

264 > 552 > 266 > 268 > 267 > 260

Tussen 264 en 552 staat een windmolen kort nadat je de Zandlaan bent
ingereden. De molen ligt slechts op een boogscheut verwijderd van het
fietstraject dat je volgt. Je hoeft maar 150 meter een zijwegje in te fietsen.
Keer daarna terug. Je blijft nu een hele poos nog langs een bomenrij
fietsen. Bomen moet je ruilen voor velden langs de weg Nieuwe
Vosvijvers. Zo kom je uit bij het Kanaal van Beverlo waar knooppunt 266
ligt. Hier moet je rechtsaf in de richting naar 268. Een bekende fabriek
duikt op, maar voor een rondleiding is dit nu niet het geschikte moment.
Bij een brugje (knooppunt 268) verander je van oever. Hou het water dus
nu aan je rechterzijde en kijk vooruit naar 267. Of liever kijk ook eens naar
links. In de grote waterbakken worden vissen gekweekt. Het bedrijf is één
van de grote spelers op de Europese markt in de kweek en verkoop van
siervissen en vis voor de hengelsport. Tot waar het kanaal uitmondt in een
ander kanaal (Bocholt-Herentals) is het rustig trappen tussen het groen.
Tussen 267 en 260 ligt aan de overkant van het water de Kwartzandsgroeve. Al zal je daar vanop de fiets nauwelijks iets van
merken. Aan knooppunt 260 heb je de keuze uit twee misschien welgekomen horecazaken. Ze liggen bijna netjes naast elkaar.
Kwartszand (wit zand) is het hoofdbestanddeel van zuiver glas. Het werd gevonden bij het graven van het Kempisch Kanaal in
Lommel, Mol en Dessel. Van hieruit werd het vervoerd over het water naar glas- en metaalindustriebedrijven. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog lag de activiteit zo goed als stil. Vanaf 1955 is de productie hervat.
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Leyssensmolen
De Leyssensmolen werd eerst neergezet in Olmen. Na uitbating door verschillende
molenaarsfamilies werd hij in 1963 ontmanteld en heropgebouwd … midden in het
Kattenbos. Niet meteen de geschikte positie om wind te vangen. Nogmaals werd de
molen gedemonteerd om hier op de Kattenrijtdijk zijn definitieve bestemming te
krijgen. Elke eerste zondag en derde zaterdag van de maand worden door
vrijwilligers-molenaars maaldemonstraties gegeven.

260 > 547 > 224 > 230

Steek de brug over en sla meteen
rechtsaf, volg de richting naar
knooppunt 547. Na een brede bocht beland je langs het kanaal tussen Bocholt
en Herentals. Het is rechtuit steeds maar, ruim 4 kilometer lang. Gewoon met
de haren in de wind trappen en even het hoofd leegmaken. Als je aan
knooppunt 547 bent, is Lommel niet meer ver af. Maar eerst gaan we je nog
laten kennismaken met een natuurfenomeen zomaar in het Lommelse
landschap. Hou je klaar en geef je ogen de kost … in de Sahara. Als je bekomen
bent van dit bijna irreëel stuk natuur resten nog enkele korte kilometers meer
naar de eindstreep op het sportcomplex De Soeverein.
De Sahara van Lommel
Midden in een naaldbos ligt een grote zandvlakte met oases en wit zand.
Het lijkt onwaarschijnlijk als je dit leest tot wanneer je er daadwerkelijk met
de voeten in het zand staat. Welkom in de Sahara van Lommel. Dit
zandgebied is ontstaan door zandontginning in de jaren ’50 en ’60 van de
vorige eeuw. Het witte zand is een ideale grondstof om zuiver glas te
produceren, vandaar de aanwezigheid van glasindustrie in Lommel.
Bosdelen werden speciaal aangeplant om de uitdeining van het zand tegen
te gaan. De Sahara beslaat een oppervlakte van ca 200 ha. Tussen het zand
liggen grote waterplassen ontstaan door de zandwinning. Het is een plek die
voor de inwoners en dagjestoeristen voor leuk strand- en waterplezier
zorgt. Er ligt ook een indrukwekkende voetgangersbrug, een pracht van een
hangbrug. Maar om een goed overzicht ga je uiteraard de uitkijktoren op.
Die is absoluut veilig, ook voor kinderen. Wil je meer weten over de zandwinning voor de glasnijverheid en glasblazers aan het
werk zien, dan moet je zeker eens naar het centrum van Lommel waar het Glazen Huis staat. Combineer dit bijvoorbeeld met
onze stadswandeling Lommel, van erfgoed tot de Sahara die je kan vinden op Reisroutes.be. Dit is een combinatie
stadswandeling en natuur in de Sahara van Lommel.
Buiten de route
Het Glazen Huis
Dit Vlaams Centrum voor Hedendaagse Glaskunst toont glas in al zijn vormen. De kegel in glas (logisch) is 30 meter hoog. ’s
Avonds staat die ‘in brand’ door de duizenden LED-lichtjes. De ontstaansgeschiedenis van glas komt aan bod. Het gebruik van
glas in kunst, alledaags gebruik enz. Tevens exposities van glaskunstenaars. Je kan de toren beklimmen. Locatie: Dorp 14B.
Meer info op de website www.hetglazenhuis.be
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Dilsen-Stokkem, langs de Maas en het groen
Deze fietslus laat je kennismaken met het Maasland. Dilsen-Stokkem ligt
daar waar de Maasvlakte langzaam overgaat in het zand van het Kempens
plateau. Je zal ze zeker zien, de galloways, misschien ook de
Konikpaarden. Ze horen bij de Maasvallei als trouwe ‘groenbeheerders’.
We brengen je in het hart van het RivierPark Maasvallei. Enkele kilometers
fietsen zullen het beeld bepalen van de ganse route. Je zal de loop van de
grillige Maas móeten volgen langs de jaagpaden en de meanders want de
Maas zijn wil is wet. Mooie natuurgebiedjes die omsingeld zijn door water
van oude Maasarmen, door geulen en plassen. Er is de mogelijkheid om
langs een kanaal het Kruinenpad af te stappen. Je zal er bijleren over de
Soepkommen in het waterlandschap. Je kan voor of na de route het
Vlechtwerkmuseum en een klein museum over de Maas bezoeken op één
locatie. Je zal lezen over een duivels aanvalsplan van de Duitsers in de
Tweede Wereldoorlog. Wie dat wil kan er een grensoverschrijdende tocht van maken door een veerpontje te nemen. Aan
variatie geen gebrek dus op deze route, maar overal wel met één constante, die bazige Maas die volkeren samenbrengt, die
mens (en dier) laat genieten van de natuur. Een zwemvest hoef je niet aan te trekken, alleen maar je ogen en oren goed
gebruiken om te kunnen doordringen tot het DNA van de Maas.
 Afstand: 39 km
 Vertrek en einde: Maascentrum De Wissen, 3650 Dilsen-Stokkem
 Parkeren:
Adres: Maaspark, 3650 Dilsen-Stokkem
GPS-coördinaten: N 51°01’22” E 5°45’00”
 Aard van de fietswegen: goed berijdbare wegen.
 Bewegwijzering via de fietsknooppunten

Volgorde van fietsknooppunten
Start op het traject naar 50 > 56 > 55 > 48 > 44 > 43 > 45 > 26 > 46 > 49 > richting 50
Fietsroute uitbreiden of wijzigen?

Met deze fietsroute kom je geregeld langs een fietsknooppunt. Je kan deze route dan ook naar hartenlust aanpassen met de
fietskaart van het Fietsroutenetwerk Limburg. Ze is te koop bij de plaatselijke diensten voor toerisme en bij Toerisme Limburg.
Ze kan ook online besteld worden op www.visitlimburg.be
Voor verbeteringen en suggesties op de fietsknooppuntroutes en de bewegwijzering, ga naar ‘Meldpunt Fietsparadijs Limburg’,
te vinden op pagina ‘beleven’ op www.visitlimburg.be

Wegenwerken, omleidingen …

We raden steeds aan om onze beschrijving én de kaart uit te printen. Soms zijn er wegenwerken of omleidingen waarvan wij
niet op de hoogte zijn. Met de kaart kan je dan opnieuw naar het juiste traject
navigeren.

Routebeschrijving

50 > 56 >

Hou de parking van het Maascentrum De Wissen aan je rechterzijde, ga het fietspad
op en fiets langs het terras weg. De Wissen ligt tussen de knooppunten 49 en 50. Je
neemt de richting naar 50. Voor je aan knooppunt 56 arriveert, valt er heel wat te
zien.
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Maascentrum De Wissen – Toerismekantoor Dilsen-Stokkem
De locatie van het Maascentrum De Wissen is uniek. Als je tegenover het
gebouw bij de balustrade gaat staan en je kijkt over het water, overvalt je
meteen een rustgevend gevoel. Je kijkt uit over de broederlijk naast elkaar
liggende natuurgebieden Negenoord en Kerkeweerd. Alle details lees je op
www.dewissen.be
Het Maascentrum De Wissen bevat niet alleen twee educatieve musea, ook
het toerismekantoor van Dilsen-Stokkem is er ondergebracht. Je kan naast
de gewone toeristische informatie ook terecht voor uitleg over de
kampeervlotten dat steeds meer aan populariteit wint. Je kan ook in het
Maascentrum zelf overnachten. Een brasserie is er ook bij. Je kan er de
fluisterboten afhuren, enz.
Van bij de balie van het Toerismekantoor loop je zo het museum over de Maas binnen waar je op een originele manier
bijzonder veel te weten komt over de rivier. Het is opgevat als een kijk- en doemuseum en de uitleg is heel verstaanbaar
opgesteld omdat dit musuem zich ook naar scholenbezoek richt. Met een infodocument in de hand kan je individueel het
museum rondlopen. In bijna 20 opstellingen krijg je een uitgebreide informatie met telkens in duidelijke taal korte teksten en
begeleidende foto’s of filmpjes. Ooit de loop van de Maas al voorgesteld gezien als een snoer van lintmeters? Bijzonder leuk is
de vissenbak waar je door een duikersbril kan kijken naar het leven in het water. Of de hindernissentunnel inlopen waar je
ervaart hoe het is als een vis in het water te zwemmen. In 1993 stond de Maas historisch hoog, ook daarover loopt een video.
Je ziet waar de Maas ontspringt in Frankrijk, welke weg de rivier aflegt en waar die tenslotte in de Noordzee uitmondt. Dat de
rivier de natuurlijke grens vormt tussen België en Nederland vanaf Kessenich tot Maastricht, die kennis zal je wel al eerder
hebben vernomen. Er wordt ook een documentaire getoond over de Maas.
Open van 1 april tot 31 oktober van 9.00-16.00u.
Op de benedenverdieping huist het Vlechtwerkmuseum. Uniek in zijn
soort. Dit museum biedt een mooie verhelderende kijk op het beroep van
vlechtwerker. In Stokkem dat het centrum van vlechtwerken was in
Limburg heeft men het over een körver. Tot de beginjaren van de vorige
eeuw was dit nog het meest beoefende beroep in Stokkem. Je ziet het
proces van vlechten van bij de start met het wilgentwijgje of wis tot het
afgewerkte product zoals manden, zetels, gebruiksvoorwerpen uit het
huishouden, geschiedenis van de Stokkemse korverij, een ballonmand enz.
Fluisterboten
Je bent zelf kapitein en er kan maximum een bemanning van zes personen
mee. De besturing gebeurt met een elektrische geruisloze motor. Je kan
uiteraard niet de échte Maas op maar wel rondvaren op oude Maasarmen
en aanpalende plassen. Er is een mogelijkheid om bij een steiger aan te leggen om er een wandeling te maken in het
natuurgebied Kerkeweerd. Wat je aan natuur vanop het water ziet, geeft een heel apart gevoel. Je kan best minimum 2 dagen
vooraf reserveren bij het Maascentrum De Wissen www.toerisme-dilsen-stokkem.be , of via toerisme@dilsen-stokkem.be De
Fluisterboten varen vanaf 1 april tot en met 31 oktober.
RivierPark Maasvallei
Dáár waar de Maas de grens vormt met Nederland, over pakweg 40 km, ligt het RivierPark Maasvallei, ruim 2500 ha groot. De
Maas is een regenrivier wat betekent dat door veel regenval de rivier zijn eigen ding doet in het landschap. Maar
mensenhanden hebben er intussen voor gezorgd dat er veiligheden zijn ingebouwd om overstromingen te vermijden. Zo
ontstond een hele reeks van plasjes, geulen, meanders, uiterwaarden en dijken. De Maas verlegde zijn eigen stroom. Het
resultaat was dat in die watergebiedjes door de mengeling van grint, zand en klei een eigen fauna en flora zich ging
ontwikkelen. Door de aanvoer en afzetting van grint door de rivier vanuit de Ardennen kon men jarenlang aan grindwinning
doen. Dat gebeurt nu nog maar in heel beperkte mate en een decreet zal binnen afzienbare tijd ervoor zorgen dat alle activiteit
zal moeten ophouden. Het laat zich raden dat door die grindwinning eveneens diepe plassen ontstonden. Grazers als de
bekende Gallowayrunderen en de prachtige Konikpaarden staan in voor het ‘beheer’ van de natuurgebieden.
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Het RivierPark Maasvallei is grensoverschrijdend. Je vindt er een paternoster van charmante Maasdorpen, elk met hun eigen
gewoontes en cultuur: Aldeneik, Kessenich, het witte dorpje Thorn, het authentieke Oud-Rekem en ook daarom verkozen tot
‘mooiste dorp van Vlaanderen’, Leut, Stokkem langs Belgische zijde. Borgharen, Geulle aan de Maas, Stevensweert
(vestingstadje op een eiland tussen twee Maasarmen), Wessem, Maasbracht aan Nederlandse zijde. Voor meer details
verwijzen we naar www.rivierparkmaasvallei.eu en www.rlkm.be (Regionaal Landschap Kempen en Maasland).
Stokkem
Dilsen en Stokkem zijn twee aparte gemeenten, samen vormen ze de hoofdgemeente Dilsen-Stokkem. Daarnaast behoren ook
Elen, Rotem en Lanklaar tot de stad Dilsen-Stokkem. Stokkem was één van de 10 steden die behoorde tot het graafschap Loon.
Vervolg routebeschrijving
Aan knooppunt 50 is het verleidelijk om je door een veerpontje te laten
overzetten naar een stukje Nederland. Bijna alle zijn geprivatiseerd, daarom
wordt een kleine bijdrage gevraagd (1 euro in 2017). Hou wel rekening met
de vaartijden om verrassingen te vermijden.
Raadpleeg ze op www.toerisme-dilsen-stokkem.be
Onze route verloopt echter verder op de dijk. Je zal een bordje zien met de
uitnodiging om naar 56 te rijden via de dijk of via de gemeente Leut. Kies je
voor Leut dan kan je naar het kasteel Vilain XIIII fietsen. Of je rijdt gewoon
verder rechtdoor op de dijk. Blijf je op de dijk? Eventjes verder word je er
wel afgeleid om zo in het gehucht Mazenhoven te komen waar een kapel
staat op de hoek. Na de kasseien wacht na een ruime bocht het
Maesbempder Greend.
Voor zij die naar het kasteel Vilain XIIII willen
Na wat bochtenwerk moet je net voor je Leut zou binnenrijden linksaf, Genootstraat. Dan sla je links de Dreef in. Neem dan
meteen eerste wegje links (aanduiding bruine wegwijzer naar parking Vilain XIIII, Elisabeth Gruytersdreef). Op het eind rechts
aanhouden. Zo kom je uit bij het kasteel Vilain XIIII tussen Leut en Meeswijk, deelgemeenten van Maasmechelen.
Kasteel Vilain XIIII
Het is van oorsprong een waterburcht uit de 15de eeuw, verbouwd tijdens de 17de eeuw. Burggraaf Vilain XIIII was de laatste
eigenaar. Behalve de aanleg van een bibliotheek, liet hij ook een romantische tuin in Engelse stijl creëren. Er stonden 7 beuken,
voor elke dochter één. Wat je ziet is de achterzijde van het kasteel. Beetje jammer van de bijbouw, dat tot voor enkele jaren
als een RVT werd gebruikt. Het kasteel is niet te bezoeken. Er is wel een brasserie.
De tuin, meer een park van ca. 3 ha kan je wel bezoeken. Zeldzame bomen, vaak bomen meegebracht door de graaf van op
buitenlandse reizen, kan je er ondermeer zien.
Daarna keer je terug naar de plaats waar je in de Dreef kwam gereden. Sla dan linksaf voor het vervolg. Voorbij de kerk van
Leut. Op het eind van de Steenakkerstraat beland je effectief op stenen kasseien en de kapel van O.L.Vrouw van Overwinning
(letter C). Zo sluit je aan met het parcours van de fietsers die Leut aan zich lieten voorbijgaan.
Samen nu naar de bocht waar het Maesbempder Green ligt (letter D). Daarna zet je je weg verder naar knooppunt 56 dat je
bereikt daar waar een vliegtuig op de grond ligt (zie letter D).
De kapel van O.L.Vrouw van Overwinning is opgetrokken in opdracht van de
dochters van burggraaf Charles Vilain XIIII, de laatste kasteelheer van het kasteel
naar hem genoemd. In het fronton zie je wapenschilden van de kasteelfamilie. Het
beeldje in de kapel is een kopie van de Notre Dame des Victoires die je in Parijs kan
zien. Je maakt dan een wijde bocht langs een oude Maasarm om zo knooppunt 56
te bereiken bij een arduinen beeld en een nogal platte afdruk van een
legervliegtuig. Op een infobord lees je het waanzinnige verhaal van een verijdeld
Duits aanvalsplan ‘Fall Gelb’ maar dat wel aanleiding gaf tot een harde
wraakneming door de Duitsers.
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Maesbempder Greend
Dit is een oude Maasarm en tegelijk een oude grintgroeve. Ten gevolge van de dreigende overstromingen in 1993 en 1995
heeft men ingegrepen door winterdijken aan te leggen om het water van de Maas te kunnen bergen. Het gebeurde dat de
Maas zich verlegde tijdens overstromingen in een nieuwe bedding. Zo ontstond op een natuurlijke wijze een meander. Ook
hier werd vroeger aan grintwinning gedaan. Dreigt er nu gevaar, dan stroomt het overtollige Maaswater naar deze plas. Het is
de biotoop voor typische kruiden en tal van dieren. Galloway runderen en konikpaarden staan in voor een niet machinale
maaibeheersing.
Fall Gelb, duivels aanvalsplan
In een notendop het verhaal. Wie meer details wil kan die aflezen van een
infobord bij het vliegtuigmonument. Het is een waanzinnige story. Er
bestond een plan om Frankrijk aan te vallen via een niet beschermde flank,
maar daarvoor moest men eerst België zien binnen te komen. Dat
zogenaamde Fall Gelb aanvalsplan zou met de trein tot in Keulen worden
gebracht door majoor Rheinberger. Een andere majoor, Höhnmann, die
piloot was, hoorde van de te maken treinreis en stelde aan Reinberger
voor om hem met een vliegtuigje tot in Keulen te brengen. Geheime
plannen mochten echter nooit per vliegtuig worden overgebracht. En
toch, op 10 januari 1940 steeg het vliegtuig op in de dikke mist.
Höhnmann die zonder navigatie vloog dacht de Rijn te herkennen maar
het was de Maas. De motor werd uitgeschakeld maar toen ze hun
misopvatting inzagen, kregen ze de motor niet meer aan de praat. Ze
moesten een noodlanding maken. Ze liepen tegen een Vuchtenaar aan en zo lekte uit dat er geheime aanvalsplannen waren
meegesmokkeld. De majoor probeerde nog de papieren te verbranden, maar de Grenswacht kon nog een deel redden. De
aanval kon zo verijdeld worden. Hitler kon hier niet mee lachen. Vier maanden later, 10 mei 1940, viel Hitler met zijn troepen
België en Nederland binnen. Hij had zijn wraak hiermee genomen.

56 > 55 > 48 > 44

We fietsen om het stenen monument heen en hebben het vliegtuig aan onze rechterhand. Zo fiets je het gehucht Vucht in. Let
aan je rechterkant een op de kerktoren. Het lijkt wel een legerhelm. Aan een gezellig café zal je merken dat ook Vucht zijn
zeemeermin heeft. Na een kort klimmetje beland je op het jaagpad langs de Zuid-Willemsvaart. Er volgt nu een lang recht stuk.
Na een doortocht onder een brug zal je aan je rechterhand de toegang vinden naar het Kruinenpad. Aan de overkant van het
houten brugje wacht je op een hoog vlonderpad een leerzame passage. Let wel, je moet langs dezelfde weg terug. Daarna
doemt aan de andere oever het shoppingcentrum Maasmechelen Village op. Daarnaast liggen de mijnterrils en de mijntorens.
Getuigen van een vergane nijverheid. Ook Connecterra ligt daar, één van de toegangspoorten tot het Nationaal Park Hoge
Kempen. Om dit te ontdekken hoef je maar te gaan kijken naar onze wandelroutes op www.reisroutes.be.
Zuid-Willemsvaart
Het kanaal Zuid-Willemsvaart baant zich een weg in de provincies Nederlands-Limburg, Belgisch Limburg en Noord-Brabant.
Ruim 120 km lang en vloeit door o.a. Maastricht, Maasmechelen, Bree, Helmond en ’s Hertogenbosch. Ter hoogte van Lanaken
is er de samenvloeiing met het Albertkanaal. Werken werden opgestart 1822, drie jaar later afgerond. Het is een parallelle
vaarweg van de Maas.
Kruinenpad
Wie geïnteresseerd is wat er zich heeft afgespeeld rond het graven van het kanaal
Zuid Willemsvaart, over Soepkommen in het landschap, over het njet van de Belgen
wat leidde tot het graven van het Julianakanaal, hoe de grilligheid van de natuur en
het water ervoor zorgde dat een huis twee verdiepingen zakte, hoe mensenhanden
constant moeten bijsturen omdat anders het kwelwater volledige dorpen dreigt te
laten overstromen, enz … die moet zeker het houten brugje over voor een passage
van ca. 200 meter op een pad doorheen de kruinen … Op de borden is boeiende
uitleg te lezen en met foto’s en tekeningen wordt alles duidelijk. Het is voor iedereen
toegankelijk, volledig gratis en van zonsopgang tot zonsondergang te bereiken.
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Bij de Maaslandse Watersport Vereniging kan je een halte nemen voor plas- en
drankpauze. Zet je weg verder want nu wacht een heel mooi verrassend groen
plekje in Lanklaar aan een oude kanaaloever. Bij een brug kom je zelfs wat men
hier noemt het ‘schoonste hoekje van Limburg’. Oordeel zelf.
Ken je de dramareeks Beau Séjour
die in 2016 op Één tv-zender liep?
Dan herken je zéker het hotel op de
hoek. Het straalt een bepaalde
charme uit van de belle époque als
je het gelijkvloers aan de buitenkant
bekijkt. Veel opnames van de tvreeks gebeurden in Dilsen-Stokkem.
Bij die brug slaan we links af en zijn we tijdelijk weg van het water. Je komt voorbij
enkele stijlrijke villa’s van vroegere tijden. Let eens t.h.v. het huisnummer 15 op het
ijzeren paard. Je belandt dan opnieuw bij het kanaal Zuid Willemsvaart. Deze volgen we nog tot aan knooppunt 44. Dáár
verlaat je het jaagpad. Naar 43 wacht een vlot bereidbaar fietspad tussen de bomen.

44 > 43 > 45 > 26 > 46 > 49 > richting 50

Het is opletten net voor je knooppunt 43 bereikt na een korte afdaling. Na de oversteek ga je opnieuw op het fietspad. De
beginmeters gaan steil naar omhoog, zorg voor een aangepast verzet. Ben je aan een drank- of knabbelpauze toe? Dan moet je
verderop eventjes van het fietspad af. Er staat een pijl met de richting naar fietscafés met terras. ‘De haalbare kaart’ is er één
net voorbij een kapelletje en wij vonden dit fietscafé én gezellig én lekker. Als je herneemt op het fietspad is het nog eens
opletten bij andermaal een oversteek. Er hangt een waarschuwingsbord met kettingen om je er ook op te wijzen.
Aan knooppunt 45 moet je het fietspad verlaten. Verderop vind je in een tuin leuke huisjes, windmolens en woonwagens
neergepoot, in modelbouw weliswaar.
Bij een verkeerslicht kom je op een grotere weg, de weg dwarsen, even terugkeren en dan ga je een smaller asfaltwegje in. Na
26 zoeken we stilaan opnieuw de Maas op. Je komt langs enkele eethuisjes en herbergen. Aan de kerk van het gehucht
Heppeneert (Maaseik) bevindt zich een bedevaartsoord Onze-Lieve-Vrouw van Rust.
Bedevaartsoord Onze-Lieve-Vrouw van Rust
Het bedevaartsoord ligt aan de boorden van de Maas. In de kerk zie je een
uniek beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Rust. Dit eikenhouten beeld kwam
door een zoveelste Maasoverstroming meegestroomd en spoelde aan in
Elen, waar het in een kleine kapel werd vereerd. Maar na de Franse
Revolutie werd het overgebracht naar de neoromaanse Sint-Gertrudiskerk
van Heppeneert. Het polychrome beeld moet tussen 1520 en 1530 zijn
gemaakt in een Antwerps kunstatelier. Je ziet een knielende H. Maria met
achter haar een staande H. Johannes. Dat Maria een rust uitstraalt door
haar zittende houding gaf waarschijnlijk aanleiding tot de naam O-L-Vrouw
van Rust.
De bedevaartbeweging kwam pas goed op gang sedert 1883. Misschien
moeten we met zijn allen wel eens meer tot bij haar komen want zij wordt
aanbeden tegen de kwalen die de rust verstoren. Iemand met
stressklachten? In het Mariapark bij de kerk kan je die rust nog wat verlengen.
De kerk en kaarsenkapel kan bezocht worden van Pasen tot Allerheiligen tussen 7.30-19u00 en van Allerheiligen tot Pasen
tussen 7.30-17u00. De kaartenfontein is speciaal. De vier azen zijn er afgebeeld met een bijbehorende boodschap. Er is een
legende van de kaartridder aan verbonden die je kan aflezen van enkele borden. Wil je vooraf iets lezen over het
bedevaartsoord, ga dan naar www.hepeneert.eu
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Langs het water, soms wat dicht, dan weer wat verder, is het langzaam uitfietsen op het fietspad tot je terug het
natuurcentrum De Wissen in het oog krijgt. Dan zit de fietsroute erop.
TIP: nog een korte natuurwandeling?
Wie nog niet té moe is na het fietsen, kan aanzetten voor korte wandeling van ca. 2 km in het natuurgebied NegenoordKerkeweerd. Een bord met uitleg en tips i.v.m. de grazers vind je bij het klaphekken.
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Lummen en Halen: tussen het groen en Duitse helmen
Als je graag ‘in het groen’ fietst, dan is deze fietsroute rond Lummen en
Halen echt iets voor jou. De startlocatie is ideaal, want direct bij het
Schulensmeer, één van de grootste waterplassen van Vlaanderen. Je
vindt er een grote parking en er is een brasserie met terras en uitzicht op
het meer. Je zal vooral veel landelijk fietsen en komt dus langs velden en
graasweiden. Je fietst geregeld ook in bosstrookjes, met lekker veel
schaduw. Je zou het niet meteen verwachten maar in deze rustige regio
speelde zich in september 1914 een bijzondere veldslag af. Bij die Slag
der Zilveren Helmen moesten de Duitse cavaleriesoldaten de duimen
leggen tegen de koene Belgische legertroepen. Wij loodsen je mee naar
zowel een museum over die veldslag als naar een Duits ‘helmenveld’.
Verder maak je kennis met dorpen als Halen, Zelem, rij je over een
handvol beekjes en fietsbrugjes, zie je prachtige natuurplekjes langs de
Demer en de Gete. Voldoende geïnspireerd? Ga dan zeker deze route
gaan rijden tussen het Limburgse groen en enkele Duitse helmen.
 Afstand: 40 km
 Vertrek en einde: Schulensmeer, 3560 Lummen
 Parkeren:
Adres: Demerstraat, 3560 Lummen, verschillende gratis parkings aan het Schulensmeer
GPS-coördinaten: N 50°57’47.13” E 5°08’48.04”
 Aard van de fietswegen: goed berijdbare vlakke wegen, er zit wel één stukje onverhard in van ca. 1 km maar dit
natuurpad is vlot te doen, al zullen zij met koersbandjes het hier wat voorzichtiger moeten doen.
 Bewegwijzering via de fietsknooppunten
 Bij de start kan je je bevoorraden in de brasserie ’t Vloot. In het begin van de route in Lummen dorp (1 km
afwijken) en op het einde in Halen op de markt. Voorzie toch maar best wat drank voor tijdens de rit.

Volgorde van fietsknooppunten
Start op traject naar 313 > 312 > 318 > 522 > 315 > 357 > 350 > 351 > 355 > 354 > 352 > 353
> 314 > richting 313
Fietsroute uitbreiden of wijzigen?

Met deze fietsroute kom je geregeld langs een fietsknooppunt. Je kan deze route
dan ook naar hartenlust aanpassen met de fietskaart van het Fietsroutenetwerk
Limburg. Ze is te koop bij de plaatselijke diensten voor toerisme en bij Toerisme
Limburg. Ze kan ook online besteld worden op www.visitlimburg.be
Voor verbeteringen en suggesties op de fietsknooppuntroutes en de
bewegwijzering, ga naar ‘Meldpunt Fietsparadijs Limburg’, te vinden op pagina
‘beleven’ op www.visitlimburg.be

Wegenwerken, omleidingen …

We raden steeds aan om onze beschrijving én de kaart uit te printen. Soms zijn er
wegenwerken of omleidingen waarvan wij niet op de hoogte zijn. Met de kaart kan je dan opnieuw naar het juiste traject
navigeren.
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Routebeschrijving

> 313 > 312 > 318 > 522

Ga eens een kijkje nemen naar het Schulensmeer. Of je kan dat
opsparen voor ná de rit. Tussen de Demer en het gebouw ligt een
afzonderlijk fietspad. Hou het gebouw aan je rechterhand, de Demer
links en kies het fietspad. Het eerste bordje van het fietsnetwerk zie
je al meteen. Je bent op weg naar knooppunt 313. Je bereikt een dam
waarna je rechts blijft volgen. Net voor een grotere baan, ben je bij
dat knooppunt. We slaan links af, rijden over de spoorweg (stations
Schulen) en gaan ons dan wat verschuilen voor de zon als die van de
partij is op een schaduwrijk fietspad. Op een bepaald moment kom je
uit bij een bordje ‘Lummen centrum 1 km’. Onze route gaat niet naar
het centrum van Lummen maar wie zin heeft, kan er wel naartoe
rijden en er iets drinken. Keer dan terug naar het punt waar je de
route verliet.
Je komt bij de toegangspoort van het kasteel Het Hamel, privé bewoond. Je zal helemaal rond het kasteelpark mogen fietsen
waardoor je een goed beeld krijgt van de omvang maar het kasteel zélf blijft goed verstopt tussen het groen. Het kapelletje
O.L.V. van het H.Hart mag je wél zien en nodigt zelfs uit voor 400 dagen aflaat.
Na de onderdoorgang van de E314 gaan we een stukje off-road onderweg naar knooppunt 318. De strook is zowat een
kilometer lang, maar vlot berijdbaar. Je fietst over de Goerebeek die veel zwarter lijkt dan de … Zwartebeek die je wat verder
tegenkomt. Dan bevind je je op grondgebied van Zelem. Zalig Zelem zo profileert de gemeente zich graag. Voorbij een
kapelletje gaat het plots fel omhoog. Je klimt tussen de bomen, op de top wordt het wat smaller, nadien loopt het zachtjes
naar beneden naar knooppunt 522.
Lummen
Wie denkt Lummen ergens van te kennen, kunnen we helpen door te zeggen dat ene Eric Vanderaerden afkomstig is van
Lummen. In de jaren 80 van de vorige eeuw, de blonde wielerprins die enkele succesvolle seizoenen had als de zoveelste bijnaopvolger van Eddy Merckx. Vanderaerden zette de gemeente op de (wieler)kaart.
Schulensmeer
Dit is één van de grootste waterplassen in Vlaanderen. Behalve zwemmen kan je er
vissen, kajakken, surfen, zeilen of gewoon naar het water kijken. Rust is hier
letterlijk voelbaar. Rond het meer ligt het natuurreservaat Schulensbroek, de
biotoop voor ruim 250 vogelsoorten die hier al zijn geteld in de loop der jaren en
een plantenrijkdom om u tegen te zeggen. Meer info over het Schulensbroek is te
vinden in het Natuureducatief Centrum ’t Vloot boven de gelijknamige brasserie.
Honger of dorst gekregen of vooraf wat krachten opdoen, dan is die brasserie ’t
Vloot met een uniek zicht op het Schulensmeer dé geknipte locatie.
Tip:
Aan het Natuureducatief centrum starten een 5-tal uitgestippelde wandelroutes,
gaande van 2 km tot 10 km. Een overzichtsbord vind je naast het gebouw.

522 > 315 > 357 > 350 > 351 > 355

We blijven tussen het groen en komen tijdelijk op het fietsnetwerk van Haspengouw. Knooppunt 315 ligt net voor een
beschilderde elektriciteitscabine. Kom je dan op de grotere weg dan zal je verderop in de achtergrond het domein zien liggen
van het voormalige St. Jansbergklooster. Het kleine huisje midden in de weide is het Tutterskapelleke. Je steekt een grotere
weg over. Verderop mag je een rustig baantje inslaan, de Betsebaan. Je bent nu op het grondgebied van Halen. Weldra zal je
aan je rechterzijde een veld zien dat voor één keer niet met gewassen is bezaaid maar met grote Duitse legerhelmen. Daarna
fiets je tussen de akkers en weiden naar het Museum Slag der Zilveren Helmen in het gehucht Velpen waar knooppunt 355
ligt.
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St. Jansbergklooster en Tutterskapelleke
700 jaar geschiedenis zit er verscholen in dit voormalige klooster waar Kartuizers
monniken leefden en later Dominicanessen verbleven. Eind 18de eeuw werd het
klooster omgebouwd tot een kasteel. De Dominicanessen zusters namen er hun
intrek in 1928 en de laatste kloosterzusters verlieten het pand in 1993. Het vroegere
klooster is niet te bezoeken. Op dit domein vonden cultuur- en muzikale
evenementen plaats, seminaries, privé feesten, was er een café, … Helaas, deze plek
staat er vandaag wat troosteloos bij. Het domein staat te koop.
Kapel
O.L.V.
ten
Onrust
of
Tutterskapelleke
Het gebouwtje midden in de weide is de
kapel gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw ten Onrust. Wie dat wil kan de oprijlaan inrijden
om tot bij het kapelletje te komen ongeveer halfweg de oprit. Je kan er op een
infobord lezen over het St Jansbergklooster en over de kapel die, nadat de
oorspronkelijke door de Geuzen vernield werd, herrees halfweg de 17de eeuw. Het
werd tot hun vertrek (1993) met goede zorgen omringd door de Dominicanessen.
Nadat het in verval geraakte, kreeg het een ‘nieuw leven’ dankzij de inzet van
buurtbewoners. De bijnaam Tutterskapelleke is verbonden met een legende dat
moeders hier kwamen bidden opdat hun kinderen in kalmte en rust konden
opgroeien. Daarbij werd vaak een fopspeen (tutterke) achtergelaten als offer.
Veld-Slag der Zilveren Helmen ‘Dit zijn wij’
Je kan via een houten poortje naar het veld met de Zilveren Helmen op de
Betserbaan. Hier op deze plek aan de IJzerenbeek vond de Slag der Zilveren Helmen
plaats (zie ook bij Museum Slag der Zilveren Helmen). Na de gevechten bleven vele
blinkende helmen achter op het slagveld, net zilver, vandaar de naam. Je loopt
letterlijk tussen 44 betonnen Duitse Stahlhelmen, alle kunstig bewerkt, beschilderd
door kunstenaars maar ook door scholen, verenigingen. Er zitten echte pareltjes bij.
Neem de tijd om ze van dichtbij te gaan bekijken. Ze ‘vertellen’ elk een verhaal uit
de Duitse bezetting, een boodschap, stof tot nadenken. Via een QR-code kan je naar
het échte verhaal luisteren.
Het aantal van 44 is een verwijzing naar de 44 Limburgse gemeenten.
Zwarte Duivels
Een paar honderd meter verder bij een grote boom kan je via enkele trappen tot bij een oorlogsmonument van de Zwarte
Duivels. Onder een afdakje lees je meer over de fietsbrigade van de Zwarte Duivels.
De Zwarte Duivels zijn veel minder bekend dan hun ‘kleurgenoten’ de Rode Duivels. Hier kwam geen voetbal aan te pas maar
wel een fiets, het ‘werktuig’ van een bataljon karabiniers-wielrijders. Dat bataljon zag het daglicht in 1913, net dus voor het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Een kleine 600 man sterk was het fietsbataljon. Zij moesten per fiets gaan verkennen.
Met de fiets was het immers makkelijk en handig om zich snel te verplaatsen.
Het monument gedenksteen draagt het logo van een zwarte duivel. De Duitsers hadden deze legereenheid de bijnaam
gegeven van ‘Schwarze Teufel’, een verwijzing naar het gitzwarte uniform van de karabiniers-wielrijders.
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Museum Slag der Zilveren Helmen
Rechtover de toegang staat een origineel kanon uit bouwjaar 1917 al
is dit dus niet gebruikt tijdens de Slag der Zilveren Helmen want die
vond plaats op 12 augustus 1914. Die dag rukt de Duitse cavalerie op,
denkt die brave Belgen eens snel mores te leren maar de Duitsers
worden bijna even snel tegengehouden door moedige Belgische
legertroepen te paard. Deze veldslag zal de geschiedenis ingaan als de
enige overwinning van de Belgen op de Duitsers tijdens de Eerste
Wereldoorlog zonder daarbij de hulp van geaillieerden. Er namen
ongeveer 6000 Belgische soldaten deel aan de Slag der Zilveren
Helmen. Hou wel rekening met de openingsuren van het museum,
want beperkt tussen 14.00 – 17.00u (vanaf 1 mei t.e.m. 31 oktober).
Het museum leert je alles over deze historische veldslag. Een grote
maquette beeldt uit hoe de strijd verliep. Verder nog uniformen, een
dagboek, getuigenissen, schilderijen van een schilder die aan het front verbleef enz.
Museum Slag der Zilveren Helmen, Rotemstraat 14, 3545 Halen. Te bezoeken met een audiogids.
www.slagderzilverenhelmen.be

355 > 354 > 352 > 353 > 314 > richting 313

Na het museum is het volgende knooppunt 354. Vanaf daar naar 352 is het één
rechte lijn op een fietspad , afgezonderd van alle verkeer, tussen het groen. Nog wat
zigzaggen om na knooppunt 353 het centrum binnen te komen van Halen. Je kan er
op de markt nog een terrasje meepikken. Let op de mooie herenhuizen op nummer
9 en 11. De gotische Sint Pieter in de Banden kerk is opgetrokken deels uit
ijzerzandsteen. Het ruiterstandbeeld herinnert nog eens aan de Slag der Zilveren
Helmen uit 1914. In een landelijk kader fiets je met de Demer als gezelschap terug
naar de parking.
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Fietsen door het water in Bokrijk en nog veel meer
Dat is wellicht het hoogtepunt van deze fietstocht door Genk en
omgeving. Starten doe je op een zeer rustige locatie met ruime
parking en een twee taverne’s: Domein Kattevennen. Je bent al
meteen in een mooie en grote groene omgeving terecht gekomen.
En de natuur zal je blijven achtervolgen gedurende deze fietsroute.
Je fietst door het mooie Heempark, brengt een bezoek aan C-mine
met de virtuele beleving als hoogtepunt, fietst rond Bokrijk en
uiteraard dwars door die grote vijver, maakt een ommetje door een
zeer mooi natuurgebied met veel waterpartijen om dan rustig uit te
bollen richting Kattevennen.
 Afstand:39,7 km
 Vertrekplaats: grote gratis parking Bloso Genk, kruispunt
Planetariumweg - Kattevennen, 3600 Genk
Gps-coördinaten: N 050°57’22.7” E 005°31’59.4”
 Aard: fietsroute langs fietsknooppunten met heel veel bossen en dus veel schaduw
 Wegdek: verhard voor 95% maar die paar kilometer onverhard, trouwens door een prachtig gebied, maken het voor
koersfietsen niet mogelijk.
Bokrijk bezoeken?
Er is een onbewaakte goed ingerichte fietsenstalling. Vanop het netwerk zie je pijlen
staan naar de ‘fietsenparking’, geholpen door een rode strip op het wegdek. Ook om
terug te keren naar het netwerk is het goed aangegeven. Laat niets waardevols achter bij
je fiets.

Volgorde van fietsknooppunten

30 > 250 > 509 > 73 > 72 > 242 > 71 > 92 > 91 > 243 > 98 > 82 >
560 > 29 > 30
Fietsroute uitbreiden of wijzigen?

Met deze fietsroute kom je geregeld langs een fietsknooppunt. Je kan deze route dan ook
naar hartenlust aanpassen met de fietskaart van het Fietsnetwerk Limburg. Ze is te koop bij
de plaatselijke toeristische infokantoren. Ze kan ook online besteld worden op
www.visitlimburg.be
Voor verbeteringen en suggesties op de fietsknooppuntroutes en de bewegwijzering, ga
naar ‘meldpunt Fietsparadijs Limburg’, te vinden op pagina ‘doen’ ‘fietsen’ op
www.visitlimburg.be

Routebeschrijving
Domein Kattevennen
Het Domein Kattevennen is één van de 6 toegangspoorten tot het Nationaal Park
Hoge Kempen. Katten zullen hier wel rondlopen maar zij zijn niet het thema. Dat is
wel de kosmos.
In de Cosmodrome beleef je een fascinerende ontdekkingstocht in het heelal. Leer
er meer over planeten en sterren, over de onbereikbare maar intrigerende ruimte.
In een observatorium kan je met een reuzetelescoop het heelal leren ontdekken.
Overdag kijk je naar de zon, ’s avonds wordt er gekeken naar de maan, de sterren
en de planeten. Cosmodrome is trouwens één van de zes volkssterrenwachten in
Vlaanderen. Plan je de uitstap naar Kattevennen op een vrijdag tussen oktober en
maart, dan kan je elke vrijdagavond vanaf 20.00u gratis deelnemen aan de
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waarnemingsavonden. Voor meer info: www.kattevennen.be
Heel leuk zijn de themawandelingen het Planetenpad en het Stenenpad. Het ganse jaar door kan je
mee op een ruimtemissie door het zonnestelsel.
Het Planetenpad is maar 1,4 kilometer lang, maar op deze route combineer je én gezond bewegen in
een prachtige natuur én een leerrijke kennismaking met de geheimen van ons zonnestelsel en de acht
planeten. Kinderen kunnen deelnemen aan een planetentocht waarbij elk een bepaalde opdracht
meekrijgt.
Eveneens op het domein is het Stenenpad aangelegd. Met stenen uit Belgische steengroeven én uit
het buitenland (ondermeer uit de Eifel). Op het pad liggen ruim 30 unieke rotsblokken, die elk een
deeltje ‘vertellen’ over de wetenschap en geschiedenis rond de aarde.
Kattevennen beschikt eveneens over een manege zodat ook heel wat ruiters dit domein komen
opzoeken. Er start vanaf de site een ruiterroute. Meer info op www.kattevennen.be

Start > 30 > 250 > 509 > 73 > 72

Bij de start is het niet zoeken naar knooppunt 30 want het ligt op het kruispunt van
de Planetariumweg en de rijweg van de parking. Je ziet meteen hoe je naar 509
moet en nog vooraleer je bij dit punt bent kom je langs en fiets je dwars doorheen
het
Milieu- en Natuurcentrum
Heempark. Er is een speeltuin voor de
kinderen, er zijn natuurwandelingen en
nog veel meer. Meer informatie op
www.heempark.be
Van 509 gaat het naar 73. Aan het knooppunt 73 ligt C-mine. Voor de ingang fiets je
naar knooppunt 72 en je zal rechts bij het bordje ‘P’ een doorgang zien. Via een pad
kan je tot boven fietsen of stappen. Je hoeft dus hier je fiets niet achter te laten. Dat
kan bij het fietsenrek aan de ingang van C-mine, het mijnbelevingscentrum.
C-mine expeditie
Op de vroegere domeinen van de mijn van Winterslag vind je C-mine
expeditie waar je een stukje mijnbeleving meekrijgt. De entreeprijs is
laagdrempelig en dat maakt een bezoek nog zo aangenaam. Je bezoekt
geen mijn maar kan allerlei belevingen meemaken met geluid en licht. Er is
een echokamer, leuke verhalenkokers met 3-D beelden, panoramakijker …
Via de tunnel die de snelheid van een grauwvuurontploffing simuleert kan
je de schachtbok beklimmen. Er is een tussenplatform dat voor iedereen
haalbaar is. Wie tot gans boven wil krijgt 360 treden te verwerken (vanop
het tussenplatform de witte trap nemen). Vanop de top van 62 meter krijg
je dan uiteraard een mooi panorama. Hoogtepunt bij dit bezoek is de
virtuele reis in de mijn van Winterslag in de jaren ’50. Dit moet je gezien
hebben. Via een speciale bril en geluidsinstallatie reis je gedurende een
tiental minuten boven en in de mijn. Deze simulatie is van uiterst hoge
kwaliteit en maakt een bezoek aan C-mine de moeite waard. Meer informatie op www.c-mine-expeditie.be

72 > 242 > 71 > 92 > 91

Na het verlaten van C-mine, voorbij de richtingsverandering aan de rotonde, zal je
links moeten afslaan aan een driehoekig plein. De pijl is wat verwarrend. Je moet
tenslotte in de Acacialaan terecht. Van 72 naar 71 is het rustig fietsen tot je bij het
Domein Bokrijk komt. Zoek niet naar de ingang, je komt er zo langs met pijlen voor
de fietsparking. Tussen 71 en 92 ligt het Arboretum dat je vrij kan inwandelen. En
aan knooppunt 91 fiets je dan eindelijk door het water. Het is een optische illusie
die perfect kan beleven op kalme dagen. Tijdens vakanties en weekends is het leuk
maar die optische illusie is er niet.
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91 > 243 > 98 > 82 > 560

Na de doorgang, volg je naar 243. Je komt langs de ingang van het domein Bokrijk. Wat verder aan een rotonde is het even
letten op de bordjes. Van 98 naar 82 en vervolgens richting 560 fiets je eerst langs het Albertkanaal en dan door het prachtige
natuurgebied De Maten. Er is een klein stukje onverhard die voor koersfietsen af te raden is maar voor anderen absoluut geen
probleem is.
Domein Bokrijk
Het Provinciaal Domein Bokrijk brengt het verleden terug tot
leven. En dit al sedert 1958, het jaar dat het Openluchtmuseum
officieel werd geopend. Op een oppervlakte van meer dan 60 ha
vormen zo'n 140 gebouwen de basis van een erfgoedcollectie
aangevuld met talrijke gebruiksvoorwerpen. Zo krijgt iedere
bezoeker een idee hoe onze voorouders leefden.
Rond 1890 werden de eerste openluchtmusea gebouwd:
'Skansen' in Zweden, het 'Norsk Folkmuseet' in Noorwegen ... In
Bokrijk werden de allereerste gebouwen gereconstrueerd door
een kunstschilder, Ch. Wellens, die heel wat boerderijtjes uit de
Kempen getekend en geschilderd had. Jozef Weyns was dan de
eerste beheerder van het openluchtmuseum. In 1953 werd hij
door de provincie Limburg aangesteld om het domein uit te
werken. Zo werd het in drie afdelingen ingedeeld: het arme
heidelandschap, het vruchtbare heuvellandschap en als laatste
het vruchtbare laagland. Naast deze landelijke afdelingen heb je verder
nog 'De oude stad' die je zelf kan afhuren voor evenementen en waar je
ook de expositie van 'De Sixties' kan bezoeken. Daar zal je volledig
worden ondergedompeld in de sfeer van de jaren '60.
De meeste animaties in Bokrijk zal je zien tijdens de weekends en
schoolvakanties. Welke regio je van het openluchtmuseum binnen
wandelt, je zal wel een keer de champetter tegen het lijf lopen of in de
woonkamer geconfronteerd worden met de boerin die haar gal uitspuugt
tegen de pastoor.
Meer informatie op www.bokrijk.be

Natuurpark De Maten
Op een oppervlakte van 300 hectare ligt het beschermd natuurpark De Maten op
het grondgebied van Genk en Diepenbeek. De natuur deed hier zijn werk maar ook
door afdamming van een beek ontstonden een keten van vijvers, liefst 35. Deze
werden gebruikt voor het kweken van consumptievis. De Stiemerbeekvallei heeft
een ‘zachte’ helling met hoge rietvelden waar riet- en moerasvogels zich
thuisvoelen. Behalve de vijvers vind je in De Maten een mix van heide (nat en
droog), moeras, moerasbos, duinen en weilanden. Om de broedvogels niet teveel te
storen is een beperkt deel opengesteld voor het publiek.

560 > 29 > 30

Van 560 naar 29 moet je een kruispunt kruisen met 5 à 6 straten, ik ben de tel kwijtgeraakt maar ook de richting. De
aanduiding is correct maar je bent er zo voorbij. Eenmaal op het goede traject krijg je nog eens een bevestiging dat je goed op
weg bent naar 29. En dan naar 30, je startplaats.
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Fietsen Hoge Kempen, groene vlek in Limburg
De Waterburcht Pietersheim in Lanaken is de gedroomde locatie om de
fietsroute Hoge Kempen te starten. Er is een gratis parking, een bistro, een
toeristisch infokantoor. Je hebt de mogelijkheid om de attractie de
Waterburcht voor of na het fietsen te verkennen. Ben je nog niet moe of
wil je graag nog wat bewegend nagenieten, dan kan je de beentjes nog
strekken op de wandelwegen op het domein van Pietersheim. Eerst fiets je
naar Oud-Rekem, het historische centrum van Rekem, waar je teruggaat in
de tijd van toen. Dan duik je het bosgebied in van het Nationaal Park Hoge
Kempen. Ruim de helft van de route zal je in dit Nationaal Park vertoeven.
Je fietst steeds over vlot berijdbare wegen en vaak afgezonderde
fietspaden. Nu eens langs het bos, een ander keer dwars dóór het bos. Aan
rustgevende natuur en gezonde lucht dus geen gebrek.
Aan horeca evenmin, zowel in de dorpen, bij de drie toegangspoorten van de Hoge Kempen maar ook onderweg langs het
kanaal vind je een gezellige brasserie of fietscafé waar je een rustpauze kan inlassen. Laat de opgehoopte stress maar
wegvloeien uit lichaam en geest. En liefst met een zonnetje erbij wordt deze fietsroute een goedkoop anti-stressmiddel.
 Afstand: 50 km
 Vertrekplaats: Pietersheim, Waterstraat 52, 3620 Lanaken. Gratis parking Waterburcht.
Gps-coördinaten: N 050° 53’46.4” E 5°39’40.9”
 Aard: fietsroute via fietsknooppunten
 Wegdek: verhard, op één enkel strookje na

Volgorde van fietsknooppunten
Start > 131 > 54 > 559 > 53 > 58 > 140 > 63 > 61 > 60 > 551 > 565

> 535 > 534 > 251 > 64 > 532 > 533 > 65 > 558 > 131 > richting
140
Fietsroute uitbreiden of wijzigen?

Met deze fietsroute kom je geregeld langs een fietsknooppunt. Je kan deze route dan ook
naar hartenlust aanpassen met de fietskaart van het Fietsnetwerk Limburg. Ze is te koop bij
de plaatselijke toeristische infokantoren. Ze kan ook online besteld worden op www.visitlimburg.be
Voor verbeteringen en suggesties op de fietsknooppuntroutes en de bewegwijzering, ga naar ‘meldpunt Fietsparadijs Limburg’,
te vinden op pagina ‘doen’ ‘fietsen’ op www.visitlimburg.be
Hoge Kempen
Het Nationaal Park Hoge Kempen is sinds maart 2006 officieel het eerste Nationaal Park in België, niet toevallig opgericht in de
groenste provincie van Vlaanderen. Het ligt verspreid over As, Dilsen-Stokkem, Genk, Lanaken, Maasmechelen en Zutendaal.
Iets meer dan 5700 hectaren groot is het natuurgebied. Dennenbossen, heide in alle kleuren, waterplassen, vele soorten
dieren, meer dan 280 kilometer bewegwijzerde wandelpaden, fietsen via knooppunten van het fietsroutenetwerk Limburg, ‘n
verkenning van op het paard, simpelweg genieten van de wondermooie natuur … het Nationaal Park Hoge Kempen is een
heerlijke grote groene vlek in Limburg.
Je kan er via zes toegangspoorten in: Connecterra, Kattevennen, Lieteberg, Mechelse Heide, Pietersheim en Station As. Hoewel
de natuur uiteraard op elke van de zes plekken de rode draad vormt, is er overal iets speciaals te beleven en te bezichtigen.
Bij elke toegangspoort vind je informatieborden over de site zelf en het Nationaal Park Hoge Kempen algemeen.
Op deze fietsroute maken we kennis met drie van de zes sites van het Nationaal Park Hoge Kempen. Meteen van bij de start
ben je in Pietersheim, daarna komen we binnen via de toegangspoort van de Mechelse Heide en tot slot kom je in Lieteberg.
Meer info op www.nationaalparkhogekempen.be
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Wat is een Nationaal Park?
Dit moet een natuurgebied zijn dat minstens 1000 ha omvat. Niet zo meteen elders in België te vinden, maar dus wel in
Limburg.
Waarom vind je enkel afvalkorven bij de toegangspoorten zelf en niet ín de natuurgebieden? Vuilnis trekt vuilnis aan en dus
ook de mogelijkheid tot extra afval. Er wordt beroep gedaan op het respect en de goodwill om je afval mee te brengen tot op
de startplaatsen. Het moet gezegd, van viezigheid en andere troep heb je weinig last op de 6 verschillende sites. Het kán dus.

Routebeschrijving

> 131 > 54 > 559 > 53

Aan de Waterburcht van Pietersheim ben je al op het Limburgse
fietsroutenetwerk. Zoek het blauwe fietsnetwerkbordje in de
richting naar knooppunt 131. Rij de parking af met de
waterburcht in de rug. Fiets de dreef in. Volg naar knooppunt
131 wat je vanzelf bij een tunnel brengt onder de Europalaan.
Na de passage door de tunnel naar rechts. Aan knooppunt 131
maak je een scherpe bocht naar links om dan naar knooppunt
54 te volgen. Meteen is dit de kennismaking met het kanaal
Briegden-Neerhaven. Blijf nu het jaagpad enkele kilometers
volgen. Tussen knooppunten 54 en 559 zie je rechts het kanaal
Briegden-Neerharen samenvloeien met de Zuid- Willemsvaart
(dit kanaal zorgt voor de verbinding tussen Maastricht en ’sHertogenbosch en loopt een tijdje evenwijdig met de Maas). Op
weg naar knooppunt 559 zal je kort het jaagpad moeten
verlaten om langs de antitankbunker van Neerharen na een
bocht over de brug te fietsen. Daar kies je voor 53. Je komt op
de Geulerweg, nu met de Maas als metgezel. Bemerk aan je rechterzijde de vele toegangspoortjes tot de graasgebieden waar
je konikpaarden en galloway runderen kan ontmoeten. Na deze heerlijke mooie bocht (de grens met Nederland ligt midden in
de Maas!) verlaat je de rivier en fiets je midden de akkers. Na deze passage passeer je langs een fabriek, kom je aan knooppunt
58 waar het even opletten is.
Waterburcht van Pietersheim
Pietersheim is één van de zes toegangspoorten tot het Nationaal
Park Hoge Kempen. Het is de meest kindvriendelijke site van de
zes plaatsen. Er is een kinderboerderij met koeien, schapen,
geiten, ezels, konijnen, herten en varkentjes. Je kan er mee voor
een tocht op een huifkar. De kinderen kunnen meestappen op
een kabouterpad met onderweg leuke natuurspelletjes, het Huis
van Lotte en Ciel bezoeken, meedoen aan interactieve spelen, er
is een speeltuin enz. Ouders kunnen samen met de kinderen
meedoen aan een gezinsspeurtocht ‘Ridders gezocht’ en een
bezoek brengen aan de Waterburcht uit de 12de eeuw.
Toen verbleven hier de heren van Pietersheim op het prinselijke
landgoed. Een 3D-film toont de evolutie van de burcht vanaf de
12de eeuw tot het huidige uitzicht. Via veilige trappen kan je
naar boven tot op de poorttoren voor een knap uitzicht op de
omgeving, de slotgracht, de restanten van de middeleeuwse
vestingmuur, het binnenplein. De kapelzaal uit de 16de eeuw is mooi gerenoveerd. Vroeger vonden hier prinselijke huwelijken
plaats maar dat kan ook vandaag nog
Dit alles is volledig gratis. Het bezoekersonthaal bevat naast een ruimte waarin je het verhaal van deze site wordt verteld ook
een infokantoor van de toeristische dienst. Je kan hier ook fietsen huren, fietskaarten aankopen. Naast de burcht is er een
horecazaak ondergebracht in het kasteel dat nog bewoond is geweest door prins Xavier de Merode.
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Je komt er nu via deze fietsroute, maar maak gerust plannen om hier later nog eens terug te keren voor een uitgebreidere
verkenning via de 8 bewegwijzerde wandelpaden. Vier wandellussen starten aan de Waterburcht. De langere afstanden
brengen je in het prachtige natuurdecor van Hoge Kempen, het eerste officiële Nationaal Park in Vlaanderen.
Voor meer info: www.pietersheim.be en www.nationaalparkhogekempen.be

53 > 58 > 140

Na knooppunt 58 neem je de richting naar 140, dus moet je hier over de brug van de Zuid-Willemsvaart. Over de brug meteen
rechts langs het water en vanzelf kom je in het historische centrum Oud-Rekem. Blijf de bordjes naar het knooppunt 140
volgen.
Oud-Rekem
Je fietst Oud-Rekem binnen via de monumentale Ucoverpoort, dat
is al een mooie intrede want het is de enige van de vijf
stadspoorten die de geschiedenis heeft overleefd. Meteen beland
je op een plek waar je bijna meteen een ‘hier wil ik wel een tijdje
vertoeven’-gevoel overvalt. In 2008 werd Oud-Rekem verkozen tot
het mooiste dorpje van Vlaanderen.
Volg gewoon steeds de borden naar het knooppunt 140 en je
komt sowieso langs de meest bezienswaardige gebouwen: de
museumkerk Sint-Pieter, het waterkasteel d’Aspremont-Lynden
gebouwd eind 16de eeuw in de stijl van de Maaslandse
renaissance. Verder kan je naar de museumapotheek, weliswaar
enkel in groep te bezoeken of uitzonderlijk open een aantal
zondagen, voor data zie op de website www.visitlanaken.be
Bij elke bezienswaardigheid vind je een bord met een uitleg en
foto’s. Zo ontdek je fietsend de geschiedenis van Oud-Rekem, van
het begin als heerlijkheid tot keizerlijk graafschap.
Verken je liever te voet? Geen probleem. Zet je fiets slotvast aan
de kant en start aan het Toeristisch Infokantoor de korte
Spijkerwandeling van 2,2 km. Een plannetje kan je afhalen in het
Infokantoor.
Museumkerk
De Museumkerk verdient een aparte vermelding. Ga er eens
binnen en overtuig jezelf. Het is de voormalige parochiekerk van
Oud-Rekem. Sinds 1956 is de kerk ingericht als een museum, klein
maar wat een weelde aan bezienswaardigheden. Bij elk daarvan
kan je een bondige uitleg lezen. Zoek de landroede in de stenen
trede. Lees er over oude gebruiken, tradities hoe men indertijd
trouwde, hoe de rijken gingen stinken als ze dood waren. Het
hoofdaltaar, de mooie beelden, de doopvont, … je kan hier gerust
een tijdje doorbrengen indien je alles wil gezien hebben. Voor meer info www.toerismelanaken.be

140 > 63 > 61 > 60

Je had misschien best nog wat langer willen vertoeven in het gezellige Oud-Rekem, maar niet getreurd want we nemen je mee
naar een andere troef van deze fietsroute, het Nationaal Park Hoge Kempen. Om daar te geraken moeten we wel enkele
woongebieden door vooraleer we het knooppunt 140 bereiken. Eerst via de lange Veldstraat, daarna op de Heirbaan. Na de
oversteek van de N78 (uitkijken!) kom je in de Heidestraat. Deze straat biedt de toegang voor een flink aantal kilometers
heerlijk fietsen in een wondermooi groen decor. Dan ben je snel aan 140. Het is kort naar 63 en dan gaat het langs de rand van
het nationaal park naar 61. Daar kies je voor de richting naar 60.

60 > 551 > 565 (!)

Onderweg naar het knooppunt 60 duiken we opnieuw het bosgebied in van het nationaal park Hoge Kempen. We komen
voorbij het recreatieoord de Kikmolen waar je ondermeer uren waterpret kan beleven in het buitenzwembad met

www.reisroutes.be

- 49 -

FIETSGIDS LIMBURG
waterglijbanen. Maar onthou misschien dit recreatieoord voor een volgend bezoek aan Maasmechelen, want nu heb je nog
wat kilometers te doen.
Na wat kronkels moet je onder de E314 door en vervolg je dwars door het groen steeds rechtuit. Op het kruispunt met de N
763 gaat het links naar een afgezonderd fietspad. Dit deel van het Nationaal Park heet de Mechelse Heide. Je zal af en toe wat
harder op de trappers moeten duwen want het ‘glooit’ wat hier. Maar je fietst tussen het groen en dat geeft zo’n inspanning
net een iets ander gevoel.
Opgelet (!) 565
Slecht één keer in het overigens fantastisch uitgepijlde netwerk, viel er een hapering te noteren. Je komt aan knooppunt 565.
Je moet naar 535, maar het bordje bevindt zich ‘om de hoek’. Fiets dus NIET naar de fietsbrug die je voor je ziet liggen, maar ga
linksaf. Volg de richting Zutendaal. Je komt op een fietspad dwars door de heide. Daarna volgt nog een passage door het bos.
Geen nood, de bordjes staan perfect en op regelmatige basis. Op een bepaald moment fiets je over een ‘Wildbrug’, aangelegd
over de E314.
Mechelse Heide
Deze toegangspoort tot het Nationaal Park Hoge Kempen laat je
kennismaken met een schitterend wandelgebied van bos en heide in een
golvend decor. Je kan hier kiezen uit zeven wandelingen. Op de fiets zal je
ondervinden dat je in deze regio best wel enkele hoogtemeters maakt. Niets
spectaculairs maar toch is het fietstraject soms zacht glooiend te noemen.
Naast de Mechelse Heide is Connecterra een andere toegangspoort tot
Hoge Kempen die op het grondgebied Maasmechelen ligt. Vanaf de
toegangspoort is het nauwelijks 500 meter om tot bij een uitkijkpunt te
komen waar je op 104 meter hoogte een panoramisch uitzicht vindt over de
Mechelse Heide. Bij helder weer zie je de oude mijnterrils van Eisden en
Waterschei.
Meer info: www.nationaalparkhogekempen.be en www.toerismemaasmechelen.be

565 > 535 > 534 > 251 > 64 > 532 > 533

Vanaf 535 gaat het via het kerkdorp Wiemesmeer naar 534. De SintJozefkerk is inderdaad dé blikvanger van Wiemesmeer.
We draaien linksaf en rijden de Postesstraat in. Al snel fietsen we tussen het
groen . Bij knooppunt 251 is er een onderbreking van het groengebied omdat
je het centrum van Zutendaal doormoet. Iets voorbij de Onze-Lieve-Vrouw
Hemelvaartkerk kom je in een bocht voorbij de Witherenpastorie. Een
gebouw met geschiedenis, ga gerust eens onder de poort door. Op het
binnenpleintje lees je méér over dit beschermd erfgoed.
Een beetje klimmen brengt je opnieuw midden de natuur. Je komt vanzelf
tot bij één van de zes toegangspoorten, de Lieteberg. Zin om de
fietsschoenen eens uit te trekken?
Lieteberg
Eén van de zes toegangspoorten tot het Nationaal Park Hoge Kempen. Op
deze site kan je een unieke beleving meemaken door het Blotevoetenpad af
te stappen. Voel de natuurprikkels letterlijk. Je loopt over houtsnippers,
stenen, gras, leem, doorwaadt water, … In het Bijen- en Insectencentrum kan
je heel wat kennis vergaren over de bijtjes, het beroep van imker, de nuttige
aanwezigheid van soms vervelende insecten enz. Ook hier in Lieteberg
starten een aantal bewegwijzerde wandelingen.
Nadat je de afslag voor het Blotevoetenpad en het Bijen- en Insectencentrum
voorbij bent gefietst, blijf je nog even tussen het groen over vlot berijdbare
asfalt. Het landschap verandert in een mix van heide en bos. Uiteindelijk kom
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je nadat je knooppunt 532 hebt gezien, aan het Albertkanaal uit. Het gaat dan een tijdje langs het jaagpad, eerst naar het
volgende knooppunt 533.

533 > 65 > 558 > 131

Tussen 533 en 65 loopt de weg traagjes naar omhoog, je ziet
het bijna niet, maar je voelt het wel.
Let eens in Gellik bij het dwarsen van een rijweg op de
hooggelegen kerk aan je linkerzijde.
Aangekomen bij het Briegdendok zie je een moderne en fris
ogende brug het Albertkanaal overspannen. Kijk op die plek ook
achterom en je ziet een vroeger gebruikte spoorwegbrug liggen
op enkele honderden meters. Hier ben je al in Lanaken. Het
centrum doen we niet aan, da’s voor een volgende keer. Aan
knooppunt 558 volgen we naar 131. Je zal het misschien niet
merken maar vanaf de brug laat je het Albertkanaal achter je. Er
volgt een wat ‘lastig’ stukje omwille van iets drukker verkeer en
een gevaarlijke oversteek naar de fabriekssite SAPPI. Je fietst
dan opnieuw rechtuit naar het water toe, daar naar links en
vanaf hier volg je het Kanaal Briegden-Neerharen.
Opletten wanneer je plots het jaagpad dient te verlaten. Opvallend, hier géén van de bekende blauwe fietsnetwerkbordjes
maar een eenvoudig wit papiertje met het nummer 131 erop vermeld. Je maakt een bocht om het sluizencomplex, daarna zet
je weg langs het water verder. Dit is nog steeds het kanaal Briegden-Neerharen. Aan knooppunt 131 zal je je herkennen.

131 > richting 140

Inderdaad, hier kwam je vanaf het kasteel Pietersheim op het jaagpad. Er rest je nu enkel de weg terug te nemen naar het
kasteel. Je volgt hiervoor de richting naar 140. Een infobord wijst je er ook op en geeft 400 meter aan als nog af te leggen
afstand.
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Fietsroute “Bier en Fruit in Haspengouw” (Sint-Truiden)
Er is niet alleen fruit in Haspengouw. Wist je dat er rond SintTruiden twee brouwerijen zijn? Met deze fietsroute fiets je niet
alleen tussen het fruit maar brengen we je ook naar het lokale bier.
In Wilderen produceren ze zelfs whisky! Het is een korte fietsroute
(30 km) die niettemin heel veel in petto heeft. Je start aan het
begijnhof van Sint-Truiden en we laten je kennismaken met de
pareltjes gelegen rond de Markt. Daarna fiets je in een eerste deel
langs laagstammige boomgaarden (peren en appelen). In het
tweede deel (na 2 brouwerijbezoeken) kom je in een ander
landschap terecht, amper nog fruitplantages maar wel veel
natuurgebieden. Kortom, afwisseling troef tijdens deze fietsroute.
Om in schoonheid te eindigen kom je tijdens de laatste 100 meter
langs een afspanning in een groene zone ...







Afstand: 30,6 km
Vertrekplaats: gratis parking, Begijnhof 8, 3800 Sint-Truiden
Gps-coördinaten: N 50°49’17.2” E 5°11’30.5”
Aard: fietsroute via knooppunten
Hellingen: zie onze rubriek ‘Elektrisch of op eigen kracht’
Wegdek: overal verhard, een paar delen zijn bospaden, dus niet voor koersfietsen
Dienst toerisme Haspengouw: www.visitlimburg.be

Honger of dorst:
Bij de start: Markt van Sint-Truiden. Halfweg eerste deel: Brouwerij Kerkom. Einde eerste
deel: Brouwerij Wilderen. Einde tweede deel: Afspanning ’t Speelhof.

Volgorde van fietsknooppunten

Parking > 135 > 134 > 185 > 186 > 358 > 187 > 188 > 32 > 191 >
545 > 190 > 189 > richting 135 tot aan parking begijnhof
Fietsroute uitbreiden of wijzigen?

Met deze fietsroute kom je geregeld langs een fietsknooppunt. Je kan deze route dan ook naar hartenlust aanpassen met de
fietskaart van het Fietsnetwerk Limburg. Ze is te koop bij de plaatselijke toeristische infokantoren. Ze kan ook online besteld
worden op www.visitlimburg.be
Voor verbeteringen en suggesties op de fietsknooppuntroutes en de bewegwijzering, ga naar ‘meldpunt Fietsparadijs Limburg’,
te vinden op pagina ‘doen’ ‘fietsen’ op www.visitlimburg.be

Elektrisch of op eigen kracht?

Haspengouw is golvend, de fietsroute loopt langs de minst steile hellingen van deze regio. Veel 'vals plat' is er wel en de
hellingen zijn nooit lang om te beklimmen, amper een paar honderd meter. Ze zijn ook niet steil, behalve twee korte stukjes
van amper 50 meter lang. Dus deze route kan gefietst worden door niet getrainde fietsers, dus elke fietser die 50 km/dag kan
fietsen op vlakke wegen kan dit aan. Uiteraard na het bezoek aan die brouwerijen is elektrische ondersteuning misschien wel
leuk ... Niet getreurd je hebt na je tweede brouwerijbezoek de gelegenheid om de route met 10 km in te korten. Af te raden
voor koersfietsen door soms onverharde stukken weg, zoals al onze fietsroutes trouwens.
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Met kleine kinderen?
De Brouwerij Wilderen heeft een zeer grote zandbak met glijbaan en een
klimtoren. Toch is het even opletten want niet alle wegen zijn
verkeersluw. Je fietst dwars door Sint-Truiden zonder echte fietspaden.
Het eerste deel tot knooppunt 188 is verder vrij rustig als je van 185
rechtstreeks naar 186 fietst (dus zonder Brouwerij Kerkom, daar is ook
niets voor de kinderen), soms moet een straat gedwarst worden. Het
tweede deel is ook prachtig door de natuurgebieden maar toch hadden
we bij onze verkenning het gevoel dat het minder veilig is voor kleine
kinderen. Vooral omdat je dikwijls na wegen zonder verkeer plots in het
verkeer terecht komt. Sowieso moet je de route inkorten omdat de
hellingen voor kinderen soms te lastig zijn.
Openingsuren brouwerijen
Deze fietsroute kan uiteraard maar slagen als de brouwerijen open zijn
die je wilt bezoeken. Daarom hieronder hun gegevens. Controleer het steeds nog eens vooraf op hun website.
Brouwerij Kerkom
• Van april tot oktober: gesloten maan- en dinsdag, andere dagen vanaf 11 uur open
• Van oktober tot april: open donderdag tot zondag en op feestdagen vanaf 13 uur
• Let op van Kerstmis tot 1 februari is de brouwerij dicht.
• Brouwerijbezoek voor individuelen: elke zaterdag (maart-oktober) om 15u. Reserveren is niet nodig.
• Website: www.brouwerijkerkom.be
Brouwerij Wilderen
• Van april tot september: gesloten op maandag, andere dagen vanaf 13 uur open
• Van oktober tot maart: gesloten tijdens weekdagen. Open vanaf vrijdag 19u, ook tijdens weekend en op feestdagen vanaf
13 uur
• Brouwerijbezoek voor individuelen: op zaterdag, zondag en op feestdagen, telkens om 15 uur. Reserveren via de
volgende website: https://reservaties.brouwerijwilderen.be .
• Website: www.brouwerijwilderen.be
Opgepast: ook als bestuurder van een fiets is de limiet 0,5 promille alcohol of 0,22 milligram alcohol per liter uitgeademde
lucht. Bij overtreding verlies je dus je rijbewijs voor de auto. Ben je te voet met de fiets aan de hand dan ben je geen
bestuurder.

Routebeschrijving

Start > 135

We starten in Sint-Truiden aan het mooie begijnhof (Speelhoflaan). Daar is een
grote gratis parking voorzien. Verlaat de parking en fiets naar rechts maar na 20
meter ga je links de grote parking op, daar zie je reeds volop pijlen staan, links
van een groot gebouw met gekleurde vlakken. Je komt zo op een kleinere
parking die je vlot naar knooppunt 135 loodsen in het centrum. Maar eerst
toch even het begijnhof bezoeken?
Sint-Truiden
Het begijnhof is gedomineerd door zijn grote begijnhofkerk. Deze is nu
omgebouwd tot een tentoonstellingsruimte maar ook zonder tentoonstellingen
is ze geopend voor een bezoek. Het bijna 400 jaar oude orgel (oudste in zijn
soort in Limburg) en de 38 eeuwenoude muurschilderingen zijn mooi bewaard gebleven.
De Grote Markt van Sint-Truiden, met zijn talrijke terrasjes en eetgelegenheden is een prima startplaats voor een verkenning
van deze stad, die in cijfers uitgedrukt relatief klein lijkt maar die een bijzonder groot en gevarieerd toeristisch aanbod heeft.
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Het eerst wat je te zien krijgt bij het naderen van de Grote Markt is de Onze-LieveVrouwekerk (‘B’ op de kaart van Sint-Truiden). In die 15de eeuwse kerk staat het schrijn van
de patroonheilige van de stad: Sint-Trudo. Er is een schatkamer met beperkte openingsuren.
Het centrale gebouw op de Grote Markt is het stadhuis (‘C’ op de kaart van Sint-Truiden).
Daarin heeft de Dienst voor Toerisme zijn kantoor. De toren is het oudst, namelijk 400 jaar.
Het stadhuis is zowat 150 jaar jonger.
In het stadhuis heeft de Dienst voor Toerisme zijn
kantoor. Er zijn openbare toiletten. Daarvoor moet je
wel de trap naar beneden nemen naar een ondergronds
gewelf. Bij de mannen zorgt de plasbeurt mogelijks
voor enige hilariteit. Ga het zelf onderzoeken.
Van op de Abdijtoren (van een voormalige
Benedictijnerabdij), ‘D’ op de kaart van Sint-Truiden),
heb je na 193 trappen een letterlijk adembenemend
uitzicht over de stad. Bij de abdij horen ook een abstvleugel, een academiezaal en de
vroegere bedrijfsgebouwen ervan, waarin nu het Stedelijk Museum is ondergebracht.
Binnen wandelafstand vind je in de stadskern ook nog een aantal andere interessante
musea: de vroeg gotische Begijnhofkerk, de Festraetsstudio (met een astronomisch
uurwerk en de slinger van Foucault), de schatkamer van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, het
Museum van de Vlaamse Minderbroeders, het Minderbroedersklooster en de bijhorende
tuin, … Nog steeds al wandelend kan je ook andere interessante gebouwen bezoeken: de
Sint-Gangulfuskerk (de oudste kerk van de stad), de Sint-Maartenkerk, de Sint-Pieterskerk (12de eeuw) en het
Kapucijnerklooster.

135 > 134 > 185

In het centrum van Sint-Truiden is het toch even opletten richting
135 en 134, vooral op de Markt om de juiste richting te vinden. Bij
de Dienst Toerisme mag je niet de Markt op fietsen, je blijft links
aanhouden en je ziet dan meteen het bordje. Soms fiets je in
straten met éénrichtingsverkeer voor auto’s, dus opletten.
Knooppunt 134 ligt net buiten het centrum. Je moet het drukke
kruispunt met verkeerslichten over en dan meteen naar rechts, volg
knooppunt 185 vanaf daar. Even zie je plots nog eens een bordje
met 134, negeer dit en blijf toch rechtdoor fietsen onder het
viaduct en dan meteen naar rechts. Je fietst nu op rustige
asfaltwegen omzoomd met laagstammige fruitbomen.
Je fietst nu een lang stuk in de straat ‘Straeten’. Nadat je het beekje Cicindria bent gepasseerd, kom je wat verder voorbij een
militair domein. In een hoekje vind je een picknicktafel om eventueel de eerste honger of dorst te stillen. Het uitzicht is er heel
mooi. Nog fraaier wordt het beeld wanneer je een grote weide voorbijrijdt met achterin een indrukwekkend kasteelachtig
gebouw. Hier móet een rijk iemand wonen, was de gedachte toen we hier passeerden.

185 > 186

Na 185 kom je op een grote rijbaan terecht. Na een paar honderd meter zie je pal voor je neus de brouwerij plots opdoemen.
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Brouwerij Kerkom
Een vierkantshoeve met groot terras, een brasserie volledig in
harmonie met de gebouwen en een ruime keuze aan eigen
bieren. Dat zijn de grote troeven van Brouwerij Kerkom. Vooral
de vele soorten bieren zal je weten te waarderen. Iedereen zal
wel zijn favoriete smaak terugvinden. Blond, bruin, kriek,
abdijbieren dubbel of tripel. De favoriete merknaam is Bink met
percentages alcohol van 5,5% tot 7,1%. Straffer zijn de
Winterkoninkske’s: van 8,3% tot 13%. Ze hebben ook een
hopbier, geproduceerd met Belgische hoppe, het draagt de
naam “Hop Verdomme IPA”. Waar IPA voor staat vind je terug
op hun website: www.brouwerijkerkom.be
Na je bezoek vervolg je de weg richting 186.

186 > 358 > 187 > 188

Tussen 186 en 187 is het rustig fietsen langs boomgaarden met appelen en peren. Je
volgt een tijdje de spoorlijn. Je moet wel de Tiensesteenweg kruisen maar er is een
veilige dubbele oversteek gemaakt. Het fietspad loopt nu bergaf, tijd om te
freewheelen. Je komt uit aan het gasthof De Statie waar je naar links afdraait. Wat
verder afbuigen naar rechts, voorbij café BC Gouden Keu meteen naar links. Blijf de
Orgelstraat volgen. Op het eind van de Orgelstraat naar rechts en voorbij de kerk
van Wilderen ligt de brouwerij van Wilderen. De toegang ligt in de andere straat
(route komt er langs, ingang naast tenniscentrum). Het is een smalle kasseistrook
die toch wat verstopt ligt tussen het groen, je bent er zo voorbij. Er staat een klein
bordje.
Verkorten?
Bij knooppunt 188 kan je het traject inkorten door dáár richting 135 te nemen. Vervolgens aan dat knooppunt de richting 189
volgen. Zo kom je tot op 100 meter van de parking Begijnhof.
Brouwerij Wilderen
De voorgeschiedenis van de brouwerij van Wilderen gaat terug tot het
midden van de 17de eeuw. Bierbrouwen was toen een winstgevende
winterse nevenactiviteit in tal van boerderijen. Later kwamen er ook een
mouterij en een alcoholstokerij. Op de plaats waar ooit de ossenstallen
waren staat nu een moderne brouwerij. In de stokerij wordt niet alleen
graanjenever geproduceerd, maar ook eau-de-bière en zelfs whisky.
Neem de tijd om de dranken van het huis te proeven. “Wilderen Goud” is
een goudkleurig bier van hoge gisting met een alcoholpercentage van 6,2%.
Let op het bijzondere bierglas, totaal afwijkend van de klassieke ontwerpen.
“Tripel Kanunnik” (8,2% alcohol) is zacht en kruidig en bevat naast klassieke
granen als tarwe, haver en gerst ook rogge. Naast “Wilderen Graanjenever”
wordt hier ook “Eau-de-Bière” gedistilleerd. Uitgangsproduct voor dit
laatste is het moutbeslag van de Tripel Kanunnik. Meer info op
www.brouwerijwilderen.be
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Onze-Lieve-Vrouw Bezoekingkerk
De Onze-Lieve-Vrouw Bezoekingkerk van Wilderen bestaat uit twee bijzondere componenten.
Ooit maakte de indrukwekkende romaanse toren (begin 11de eeuw) deel uit van een schans;
een ogenschijnlijk veilige plek voor de parochianen in tijden van onrust en oproer. In het
midden van de 19de eeuw werd een zaalkerk in neoclassicistische stijl aangebouwd. Met
mooi eikenhouten kerkmeubilair, maar zelden geopend voor het publiek.

188 > 32 > 191 > 545 > 190 > 189
> richting 135 tot aan parking begijnhof

Dit tweede deel van de route is totaal anders. Nu primeren niet meer de boomgaarden maar
wel de natuur. De soorten wegen die je volgt zijn zeer verschillend. Er zijn geen zware
hellingen te verwerken en je kan volop genieten van moeder natuur. Je fietst langs het
natuurreservaat Het Vinne, herkenbaar aan de infoborden langs de weg.
Natuurreservaat Het Vinne
Je fietst aan de rand van Het Vinne, zo merk je niets van het immense binnenmeer, het grootste trouwens in Vlaanderen. Het is
een Provinciedomein dat je gratis kan bezoeken, evenals het Bezoekerscentrum. Het Vinne is bekend voor zijn vele soorten
vogels. Het meer is ontstaan in de middeleeuwen. Toen werd hier turf opgegraven en gebruikt als brandstof. Sedert 2004 is
men bezig het gebied volledig om te bouwen en laat men de natuur zich herstellen. Meer info op www.vlaamsbrabant.be
O.L.V. kapel van de Ossenweg
Vanaf het knooppunt 191, kan je, voor wie dat wil, naar de kapel fietsen. Ga je dan
bij de kapel naar rechts (kant van de ingang) en volg je de hoofdweg dan kom je
vanzelf bij knooppunt 545.
Aan deze grote kapel is een wel vreemd verhaal verbonden. Stap er zeker eens
binnen. Ze werd in 1930 gebouwd in opdracht van graaf Emmanuel d’Oultremont
n.a.v. 100 jaar België.
De O.L.V. kapel van de Ossenweg is opgetrokken in de laatgotische stijl, de oudste
delen dateren van 1536-1538. In de 18de eeuw volgden er enkele verbouwingen.
Ze is elke dag van het jaar open telkens van 8.00 u tot 19.00 u. Het Mariabeeldje
dat hier vereerd wordt werd door een landbouwer gevonden toen hij met zijn
ossenspan zijn veld aan het omploegen was. Het beeldje werd aan een eik
gehangen t.h.v. een plaats waar een ossenstal zich bevond. Nadat de kapel een tijdje opgesloten stond, werden er vanaf 1842
opnieuw misvieringen gehouden. Je vindt er een piëta, artefacten boven het hoofdaltaar, een apostelbank uit 1613.
Tussen 545 en 190 fiets je voorbij de watermolen Melstermolen (1837). Daarna is het niet ver meer. Je eindigt tussen de
laagstammige fruitbomen.
Net voor je terug aan de parking komt fiets je nog door een stukje groen waar de afspanning ’t Speelhof is gelegen:
www.speelhof.be
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Alken, proeven van een beetje van alles voor allen
Deze fietsroute maakt een grote lus met het recreatiepark De Alk in
Alken als uitvalsbasis. Al na enkele kilometers beland je in de
Mombeekvallei, een bijzonder genietbaar stukje natuur. Van nog
méér natuur mag je proeven in de Nietelbroeken. Weet je wie de
Bokkenrijders waren? Er is zelfs een gemeente naar hen genoemd,
Wellen met name. Daar staat de kerk St-Jan de Doper. ‘De dorstigen
laven’ is een gebod dat je kan naleven in datzelfde Wellen of eerder
op de route in Kortessem. Dan kom je ook nog in Ulbeek waar het
een aanrader is om de Bottelarij te leren kennen en waar het volk
van de Welwezens je een blik gunt in hun leefwereld. Op deze route
krijg je heel wat groen te zien, een beetje volkenkunde, een scheutje
cultuur en je krijgt tips waar je de energietank kan bijvullen. Of
neem je liever een eigen picknick mee? Fietsen in Alken? Het wordt
een beetje van alles voor allen.
 Afstand: 38,5 km
 Vertrek en einde: Parking 2 sporthallen, Alken
 Parkeren: bij het binnenrijden zie je reeds de pijlen naar P2
Adres: Koutermanstraat 19, 3570 Alken
GPS-coördinaten: N 50° 52' 32.63" E 5° 18' 45.42"
 Aard van de fietswegen: goed berijdbare wegen, af en toe licht hellend en ook stukjes onverhard waardoor
koersfietsen niet kunnen op deze fietsroute.
 Bewegwijzering via de fietsknooppunten
 Onderweg zijn er heel veel picknicktafels. We hebben ze bijna allemaal meegenomen in de beschrijving van de
route.

Volgorde van fietsknooppunten
Start op het traject naar 144 > 143 > 141 > 138 > 236 > 126 > 125 > 122 > 121 > 148 > 149 >
173 > 146 > richting 144
Fietsroute uitbreiden of wijzigen?

Met deze fietsroute kom je geregeld langs een fietsknooppunt. Je kan deze route
dan ook naar hartenlust aanpassen met de fietskaart van het Fietsroutenetwerk
Limburg. Ze is te koop bij de plaatselijke diensten voor toerisme en bij Toerisme
Limburg. Ze kan ook online besteld worden op www.visitlimburg.be
Voor verbeteringen en suggesties op de fietsknooppuntroutes en de
bewegwijzering, ga naar ‘Meldpunt Fietsparadijs Limburg’, te vinden op pagina
‘beleven’ op www.visitlimburg.be

Wegenwerken, omleidingen …

We raden steeds aan om onze beschrijving én de kaart uit te printen. Soms zijn er wegenwerken of omleidingen waarvan wij
niet op de hoogte zijn. Met de kaart kan je dan opnieuw naar het juiste traject navigeren.
In juni 2017 waren er nog werken in het centrum waardoor je zowel met de auto als met de fiets een omleiding moest volgen
naar de ‘sporthallen’. Het is echter zeer goed aangegeven en maar een kleine omweg.
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Routebeschrijving
Alken, Recreatiepark De Alk
In het recreatiepark De Alk is er voor elk wat wils. Ontspanningsmogelijkheden bij de vleet. Minigolf, waterfietsen, bootje
varen, speeltuin en verkeerspark voor de kinderen, visvijver, …

> 144 > 143

We bevinden ons op het recreatiepark De Alk zowat halfweg tussen de
twee knooppunten 146 en 144. Ons eerste knooppunt wordt 144.
Verlaat de parking en fiets naar rechts, je zal gauw het eerste bordje
zien dat je naar 144 brengt. Eens uit het centrum kom je via een smal
en kort strookje onverhard aan de Mombeekvallei, met picknicktafel. Je
hoort er geen autoverkeer, alleen het getjirp van de vogels. Heerlijk!
Mombeekvallei
De Mombeekvallei wordt ‘gevoed’ door de rivier de Mombeek met als
resultaat vochtige beemden met een rijke bloemenoogst. Gedurende
eeuwen werden de nattere valleigedeelten begraasd na het hooien. Bij
tellingen is vastgesteld dat dit natuurgebiedje meer dan 250
verschillende soorten planten bevat, bijna 100 vogelsoorten en een
biotoop vormt voor kleinere bedreigde zoogdieren, amfibieën.

143 > 141 > 138

Op weg naar 143 krijg je een lichte helling te verwerken zoals er wel meerdere zijn.
Je fietst langs mooie villa’s en komt langs een kapel met picknicktafel. Langs het
traject naar 141 zie je een bordje ‘privaat weg’ maar dat mag je negeren. De
knooppuntenroute loopt erdoor. Bij de drukkere rijweg zie je rechts een kleine
wijngaard. Nog verder kom je langs fruitboomplantages, zo zal je er nog wel
meerdere zien, vooral op het einde van de route.
Op het einde van een mooie dreef fiets je
recht op een kasteel af. Dat is het
neoclassicistische kasteel van Mombeek,
gebouwd begin van de 20ste eeuw. Het
werd bewoond door verschillende families waarvan één het adellijke geslacht van
Mombeek was.
Bij het kasteel moet je naar links en als je
dan rechts kijkt dan merk je meteen dat
het domein met aanpalende hoeve aan
restauratie toe is. Nu gaat het een beetje
bergop naar 138 maar ‘boven’ wacht je een kleine verrassing: ’t Klein Cafeeke. Een
zeer ludiek gebouwtje dat vroeger bekend stond als het kleinste Limburgse café
maar nu definitief gesloten en misschien binnenkort gesloopt?
Je ziet er informatieborden over de Nietelbroeken waar je nu zal doorfietsen.
Nietelbroeken situeert zich op grondgebied Diepenbeek en behoort tot de
Mombeekvallei. Je vindt er zowel plukjes bos, hooilanden, enkele poelen en
fruitboomgaarden (laag- en hoogstam). Het opwellende water van de Mombeek zorgt ervoor dat waterminnende planten er
kunnen gedijen.
Nu gaat het via de Nietebroekstraat flink bergaf richting 138.
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138 > 236 > 126 > 125 > 122

Op het traject naar 126 fiets je ook een beetje langs de snelweg maar algauw duik je
weer de natuur in. Op weg naar 122 krijg je nog op km. 17 en op km. 17,7 twee
picknicktafels. De laatste is het rustigst gelegen (foto).

122 > 121 > 148

Je fietst kort door Kortessem met een 3-tal horecazaken voor een natje en een
droogje. Bij knooppunt 121, samen met een picknicktafel, staat dan het stompje van
de Onze Lieve Hereboom.
Onze Lieve Hereboom
Dit moet zo ongeveer de oudste eik zijn van het land want er zijn gegevens uit de
eerste eeuw (ca. 800) gevonden waarin de eik vermeld wordt. De boom heeft een
rol gespeeld ten tijde van de Bokkenrijdershistorie (zie onder letter D). Rond de
stam zaten de bokkenrijders te vergaderen.
Amper één km verder is er nog een betere picknicktafel tussen de velden. Op weg
naar Wellen, richting 148, krijg je wel een stukje onverhard onder de banden van
niet zo’n goede kwaliteit, maar het is maar kort. Daarna volgt nog een mooie
afdaling. In Wellen is er voldoende horeca en een prachtig parkje met fontein ter
hoogte van de Ursulinnenkapel. Die kapel is niet geopend maar de kerk er
tegenover wel. Op het eerste zicht een eenvoudig interieur maar het doksaal is toch
wel heel mooi. Aan het park zie je ook panelen voor een fiets- en wandelroute in het teken van de Bokkenrijders.
Wellen
De Bokkenrijders stonden bekend als een dievenbende. Omdat in Wellen heel wat
bokkenrijders actief waren en rond 1760 bijna de helft van de mannelijke bevolking
tijdens processen werd veroordeeld tot de doodstraf, kreeg Wellen als bijnaam de
bokkenrijdersgemeente. Bokkenrijders waren dus dieven, afpersers die zich vanaf
ca. halfweg de 18de eeuw tot begin 19de eeuw ophielden in delen van Belgisch
Limburg, de Kempen, het land van Herve en Nederlands Zuid-Limburg. Zij hadden
het vooral gemunt op boerderijerven en zowaar pastorieën. In legendes worden ze
voorgesteld alsof ze op bokken door de lucht flitsten wat een verwijzing was naar
het pact dat ze hadden met de duivel.
De Ursulinnenkapel op het Dorsplein
heeft een neogotisch uitzicht. Ze behoorde toe aan een Ursulinnenklooster op het
einde van de 19de eeuw. Het interieur bevat mooie schilderingen op de muren en
het plafond, maar helaas, je zal wellicht de kapel gesloten vinden.
De oorsprong van de Kerk St-Jan de
Doper is romaans (twaalfde eeuw). Dat
zie je nog aan de toren van 35 meter
hoogte die gelukkig bewaard bleef na
verwoestingen eind 15de eeuw. Delen
van de bijna 2 meter dikke muur zijn
afkomstig van de versterkingsmuren van Tongeren.
De kerk zelf werd
heropgebouwd in een gotische stijl, in de 16de eeuw nog uitgebreid. Het doksaal is
van grote waarde uit de late renaissance periode. Het interieur toont fris door de
witte kleur.
Vervolg je weg daarna naar 148.
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148 > 149 > 173 > 146 > richting 144

Tussen 149 en 173 kom je in Ulbeek. Een heel kleine dorpskern met de StRochuskerk die in restauratie is en een nieuwe bestemming zal krijgen. Een deel is al
omgebouwd als een opvallende begraafplaats. Je bent langs de gebouwen gefietst
van een voormalige brouwerij. Een deel daarvan is ingenomen door het cultuurcafé
De Bottelarij. Er kunnen een 10-tal fietsen binnen worden geplaatst, de rest zal
buiten een plaatsje moeten zoeken. Je kan hier terecht voor een hapje, een
zoetigheid en heel wat lekkere dranken. Neem vooral de tijd om de selectie
Limburgse bieren door te nemen. De prijzen zijn opvallend laag.
De Bottelarij
De opstart van de brouwerij startte in 1750. De productie was toen enkel bestemd voor
lokaal verbruik. Dat veranderde toen op het eind van de 19de eeuw Arthur Hayen, een
zoveelste telg van de brouwersfamilie, de brouwerij grotendeels moderniseerde en toen
kreeg ze ook een naam, Sint-Rochus naar de patroonheilige van Ulbeek. In het begin
brouwde men twee soorten bieren. Later werd het gamma uitgebreid. Tot zowat 1925 ging
het de brouwerij voor de wind maar brave Arthur weigerde mee te gaan in de opmars van
lagere gistingsbieren. De verkoop kelderde wat uiteindelijk leidde tot het opdoeken van de
brouwerij in 1939. Vijf jaar later overleed de brave brouwersbaas Arthur. Nu is er o.a. een
eetcafé en kan je genieten van typische streekgerechten en Limburgse bieren. Je kan er
toeristische informatie ophalen en streekproducten aanschaffen.
Naast de Bottelarij zie je een bordje hangen over de Welwezens. Een belevingsroute laat
zien hoe een ‘fruitig volkje’ zich bezighoudt met allerlei klusjes. Het is op kinderen geënt. Zij
leren er spelenderwijs over de fruitcultuur. Je kan ze al eens zien op hun website
www.welwezens.be
Op het plein staat er ook nog een picknicktafel, het is de laatste op deze fietsroute.
Daarna gaat het richting 173 via rustige wegen en vele boomgaarden. Vervolgens 146 en dan richting 144 terug naar de
parking.
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Opglabbeek, ontdek de natuur op en rond Oudsberg(en)
De fietsroute Opglabbeek Oudsberg laat je kennismaken met de
prachtige natuur van de regio in het noordoosten van de provincie
Limburg. Daar waar het Maasland in het oosten ligt en ten noorden
van het nationaal park Hoge Kempen. Daar waar de Duinengordel bijna
letterlijk een lijn trekt tussen Maaseik tot in Bree. Op enkele schaarse
woonwijken na blijf je constant in een groene omgeving met al zijn
vormen en kleurschakeringen. Mogelijkheden voor rustpauzes zijn er
voldoende. Onderweg tref je picknickplekjes onder de bomen of kan je
de inwendige mens versterken met een hapje en een biertje op een
terras in Opitter náást een brouwerij of nog tal van andere terrassen.
Wat de Oudsberg erbij komt doen? Dit is de hoogste landduin van
België en ligt in de Duinengordel. Je mag maar hoeft er hem niet bij te
nemen. Maar je bent hier nu toch. Een combinatie is perfect mogelijk
(vanaf een camping 2,7 km heen, reken op 45’ stappen). Dan wil je
misschien de route niet volledig meer rijden nadien? Prima, je kan zoveel als je wil de route inkorten als je het kaartje erbij
neemt. Nog dit. Na de gemeenteraadsverkiezingen 2018 zullen Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode vanaf 1 januari 2019
opgaan in een nieuwe fusie. De nieuwe gemeente zal Oudsbergen heten. Misschien is dit dus wel één van de eerste officiële
fietsroutes van het nieuwe Oudsbergen?
 Afstand: 37 km
 Vertrek en einde: gratis parking voor gemeentehuis Opglabbeek.
 Parkeren:
Adres: Dorpsplein, Opglabbeek OF Sportzone, Groenstraat, Meeuwen-Gruitrode
GPS-coördinaten: N 51°2’33.50” E 5°35’0.96”
 Aard van de fietswegen: goed berijdbare wegen, soms licht omhoog maar nooit erg lang.
 Bewegwijzering via de fietsknooppunten

Volgorde van fietsknooppunten
Start op traject naar 59 > 38 > 37 > 35 > 570 > 36 > 31 > 571 > 261 > 34 > 526 > 527 > richting

59

Fietsroute uitbreiden of wijzigen?

Met deze fietsroute kom je geregeld langs een fietsknooppunt. Je kan deze route dan ook naar hartenlust aanpassen met de
fietskaart van het Fietsroutenetwerk Limburg (Kempen en Maasland). Ze is te koop bij de plaatselijke diensten voor toerisme
en bij Toerisme Limburg. Ze kan ook online besteld worden op www.visitlimburg.be
Voor verbeteringen en suggesties op de fietsknooppuntroutes en de bewegwijzering, ga naar ‘Meldpunt Fietsparadijs Limburg’,
te vinden op pagina ‘beleven’ op www.visitlimburg.be
Ben je minimum met 10 personen?
Wie dit fietstraject doet met een groepje van minimum 10 personen, kan er een mooi smaakvol extraatje aan breien. In Opitter
ligt de brouwerij Cornelissen. Voor meer info en regelen afspraak, zie www.brouwerijcornelissen.be Opgelet dus, individueel
niet te bezoeken. Je kan wel in de taverne naast de brouwerij alle bieren en nog veel meer consumeren.
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Wegenwerken, omleidingen …

We raden steeds aan om onze beschrijving én de kaart uit te printen. Soms zijn er wegenwerken of omleidingen waarvan wij
niet op de hoogte zijn. Met de kaart kan je dan opnieuw naar het juiste traject navigeren.

Routebeschrijving

> 59 > 38

Vóór de gemeentehuizen van Opglabbeek ligt een grote parking
(gratis). Meervoud inderdaad want achter het oude gemeentehuis ligt
het nieuwe verbonden met een glazen passerelle. Misschien komt er
een derde, wie weet nu bekend is geworden dat Opglabbeek gaat
fusioneren met Meeuwen Gruitrode tot een nieuwe hoofdgemeente
Oudsbergen in 2019. Om te starten fiets je naar de kerk toe. Hou deze
aan je rechterhand en neem de Kapelstraat. Je bent onderweg naar het
eerste knooppunt (59). Bij het T-kruispunt sla je rechtsaf (blijft
Kapelstraat). Steek de weg naar Bree (N730) over, dan langs de
sporthal, een scherpe bocht naar rechts en verderop links de
Vinkenkantstraat in. Dan begint voorgoed deze groene fietsreis.

Voorbij de B&B Bed and
Beyond,
wat
een
inspirerende naam, begint een afgezonderd fietspad volledig in een groene
omgeving. Die moet je slechts tijdelijk ruilen (het prieeltje met de ajuintoren
gezien?) voor een woonzone en een oversteek waarvoor je gewaarschuwd wordt. Je
zal voor het eerst dan wat harder op de pedalen moeten duwen. Het verloop is
daarna nog wel meer of en af, maar nooit fel. Graasweiden met paarden, velden of
plukjes bos houden je gezelschap. Na ca. 6 kilometer beland je in Aerdshouw,
werkelijk een show van de natuur wordt hier opgevoerd. Op een infobord lees je
waarom dit bosplekje de naam kreeg van Jan Spaas en over de Bosbeekvallei. Hou
straks de remmen bij de hand want plots gaat het redelijk bergaf tot bij een grotere
weg (Weg naar As) waar je veilig kan oversteken. Een pijl wijst hier al naar de Oudsberg, een natuurfenomeen van zand in
Limburg. Je passeert aan je rechterhand een kasteel De Schans. Een locatie die gebruikt wordt voor seminaries, vergaderingen
en dergelijke. Je kan het dus niet zomaar gaan bezoeken.
Opglabbeek
Vanaf 1 januari 2019 zal in principe geen sprake meer zijn van Opglabbeek.
Het raakte bekend dat de gemeente in een fusie samengaat met MeeuwenGruitrode, dat zelf al sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw een fusie was
van Meeuwen en Gruitrode. Het is meteen de eerste fusie in 33 jaar tijd.
Opvallend is dat het huidige Opglabbeek nog steeds over twee
gemeentehuizen beschikt. Ze staan naast elkaar en zijn verbonden met een
glazen doorgang.

38 > 37 > 35 > 570 > 36

Het stuk vanaf knooppunt 38 is wonderschoon. We fietsen ongestoord in
het bos, beetje op en af. Naar 37 toe gaat het plots bergaf, hoewel plots (?) want je bent in de vallei van de Bosbeek. Waar de
weg links afbuigt, moet je rechts afslaan in de Bergeindestraat. Let nu op, neem NIET het fietspad aan de camping maar neem
de gewone rijweg. Verderop aan je linkerzijde zie je een bord met een aanwijzing naar een camping en een taverne ‘t Zaveltje.

Wil je er de Oudsberg absoluut bij, dan moet je hier inslaan. De fiets zal je moeten achterlaten en dat kan bij het
campinggebouw. Op een kaartje tonen en beschrijven we je hoe je naar de top van de Oudsberg kan (zie achteraan deze
fietsroute).

www.reisroutes.be

- 65 -

FIETSGIDS LIMBURG
Wie de Oudsberg letterlijk links laat liggen, die fietst op de rijweg verder rechtdoor al kan je de dorst desgewenst lessen in de
taverne ’T Zaveltje.
Voorbij een forellenkwekerij wordt het tijdelijk wat smaller. Over een brugje en op het eind van een fietspad links de
Vossenstraat in. Verderop nog eens links, in doodlopend straatje. Je belandt opnieuw in een stuk bos. Na een flauwe bocht ben
je bij knooppunt 37. Dit was wel een behoorlijk lang stuk. Aan knooppunt 35 kan je letterlijk gaan zitten op een bankje, tijd
misschien voor een boterhammetje want hier zit je lekker onder de bomen. Daarna fiets je nog een eind op het fietspad tussen
de bomen, ook na knooppunt 570. En dan gaan we opzoek naar wat vocht. Gelukkig, je komt als je naar knooppunt 36 volgt
letterlijk tussen de fabrieksgebouwen van de brouwerij. Wil je wel zo’n biertje proeven, dan kan dat in het Brouwershof. Wij
deden de test en vonden dat het leven mooi kan zijn.
Oudsberg
Het is de hoogste landduin van Vlaanderen, 85 meter boven de zeespiegel. De
mens heeft hier wat geholpen om de biodiversiteit te verhogen van het gebied.
Naaldbos verdween en zand en duinen kwamen in de plaats. Het moet je
opvallen dat de kleur van het zand hier eerder goudgeel is. Dat komt omdat de
bovenste laag werd afgevoerd. Het is beslist de moeite waard om de weg naar
de top te doen. Eerst loop je op mooie vlakke bospaden, maar dan begint het al
met een klimmetje naar een kapel (Kapel Onze Lieve Vrouw der bossen,
toevallig). Daarna kom je op een golvend traject met uiteindelijk de klim, toch
een 30-tal meter goed omhoog, naar de top. Een vrij uitzicht krijg je er niet
maar je ziet toch rondom jou de Bosbeekvallei en het Nationaal Park Hoge
Kempen. Een uniek stukje natuur dat helaas ook op zo’n afgelegen plek te prooi
valt aan respectloze ‘mensen’ die blikjes, plastic verpakkingen en andere troep
blijkbaar vonden dat ze die dáár moeten achterlaten. Of men heeft er duidelijk al kampvuurtjes gestookt.
Duinengordel
De Duinengordel trekt een denkbeeldige lijn vanaf Maaseik over Opoeteren,
Opglabbeek, Meeuwen-Gruitrode tot Bree. Het is een mix van bos, heide, ven en
zandheuvels geboetseerd door de natuur tijdens de middeleeuwen ten gevolge
van zandverstuiving. Kenmerkend zijn de landduinen in de beschreven lijn. De
Duinengordel strekt zich uit over zowat 10 kilometer lengte en één kilometer
breedte.
Er liggen 3 officiële natuurgebieden in: Donderslag, Oudsberg en Solterheide.
Met Oudsberg kan je zoals hierboven aangehaald ruim kennismaken. Donderslag
ligt tussen Meeuwen, Gruitrode en Opglabbeek. Het gebied bevat vooral vennen
met turf en de Ruiterskuilen. Solterheide ligt tussen Opitter, Neerglabbeek en Opoeteren. Daar komen we niet met de
fietsroute. In Solterheide zou je dennenbossen zien voornamelijk.
Het ganse gebied van de Duinengordel is doorspekt met uitgestippelde wandelingen. Neem dat je hier een paar dagen verblijft,
dan kan je de fiets eens op stal laten en de wandelschoenen aantrekken. Mogelijkheden genoeg toch met een 20 lusvormige
wandelingen van kort (2km) naar lang (14 km).

Brouwerij Cornelissen Opitter
De brouwerij kan je individueel niet bezoeken. Wél indien je met een groep bent
van minimum 10 personen. Uiteraard moet je dit bezoek vooraf dan aanvragen.
Dat kan via de website www.brouwerijcornelissen.be De brouwerij heeft al een
lange geschiedenis.
Maar je hoeft niet triest te zijn mocht je alleen of met geen tien zijn. Je kan alle
soorten bier die de brouwerij produceert consumeren in de taverne vlak naast
de brouwerijgebouwen.
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Op het pleintje staat een vrolijke dansende fontein met beelden van een tennisster.
Misschien denk je, ik ken die. Inderdaad, het is Kim Clijsters. Zij woont hier in
Opitter, deelgemeente van Bree.

36 > 31 > 571 > 261 > 34 > 526 > 527 > richting 59

Hou de brouwerij in de rug en sla
de richting in naar Neerglabbeek.
Zo meteen duik je opnieuw het
groen in. Aan knooppunt 571 is
het via 261 naar 34. Mogelijks
kunnen wegenwerken nog aan de gang zijn, maar als fietser kan je gerust
passeren. Verderop zijn ook werken aan de gang t.h.v. de Kommanderij,
helaas wat vergane glorie op dit moment. Begin 15de eeuw was dat wel
anders toen er ridders van de Duitse Orde zich vestigden. Op een ook al
verminkt bord lees je dat er een hoeve, een muntslagerij en ook nog een
brouwerij op het kasteeldomein hebben bestaan. Napoleon kwam en hij
moest niet hebben van die Duitse ridders. Het kasteel kwam in andere
handen, raakte in verval en dat blijft ze helaas tot vandaag nog steeds.

Je komt dan in Gruitrode binnengereden. De Sint-Gertudiskerk kan je van dichtbij even gaan bekijken. Recht tegenover de
grote parking ligt het fietscafé De Kastelein. Een ideetje misschien. Beetje verder moet je de N730 oversteken. Zoetjesaan gaan
we naar knooppunt 34. Straatnamen met natuurelementen passeren: Grachtstraat, Zwaluwstraat. Hierna volgt de Poststraat
en dan de Campstraat, die wel heel lang uitvalt. Deze komt op een gegeven moment samen met de Weg naar As. Tussen 526
en 527 kom je langs een groot opgezet hippisch centrum in Sen Tower Park. Het gaat dan naar 527 en eens daar voorbij in de
richting nu van knooppunt 59 kom je uit de Rozenstraat bijna letterlijk uit op de kerk van Opglabbeek. De parking zie je vanaf
hier al liggen.
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UITBREIDING met Oudsberg, hoe geraak ik er? (heen: 2,7 km)
Je kan de fiets achterlaten bij het campinggebouw. Vanaf hier tot de top van de Oudsberg is het exact 2.7 km (heen). Met de
fiets op de wandelpaden is niet toegestaan. Verderop is het toch niet meer mogelijk te fietsen. De weg terug is dezelfde. Met
gewone sportschoenen is de korte wandeling naar de Oudsberg goed te doen.
Hou de taverne en het campinggebouw aan je linkerzijde en stap de boslaan recht voor je in. Je gaat langs de camping voorbij
tot bij een kruispuntje. Kies van bij de start voor de markeringen op de richtingspalen van het rode driehoekje en de blauwe
ruit.
Eerst gaat het over vlakke bospaden. Na wat geleidelijk bergop kom je plots bij een kapelletje uit na goed 600 meter. Bij dit
kapelletje van O.L.V. der bossen lees je een schoon versje. Hou de kapel in de rug, het gaat daarna bergaf. Op het T-kruispunt
ga je links, volg dus nog altijd het rode driehoekje en de blauwe ruit.
Opgelet!
Bij de eerste Y-splitsing komt nu ook op de paaltjes een markering met een geel parallelogram teken. Vanaf hier volg je dit
teken om tot bij de Oudsberg te komen. Rood en blauw volg je ook nog tijdelijk, dat wel. Op een bepaald moment begint het
pad flink op te lopen. Voor het eerst zie je nu ook het gele zand liggen. In trapjes zal je nu naar 85 m stijgen.
Blijf zeker op de aangeduide paden, de andere mag je niet in omdat deze beschermde fauna en flora gebieden zijn. Er staan
borden. Het wordt dan even wat vlakker waarna je bij een afsluiting komt. Hier sla je rechts af. Vanaf hier volg je enkel nog de
gele markering. Je gaat voorbij een andere afspanning en zo klim je geleidelijk naar de top. Je komt op een open vlakte, de
Oudsberg ligt voor jou. De laatste 30 meter naar de top moet je door het mulle zand.
Het panorama is niet mis. Je kan in de achtergrond de bossen zien van het national park Hoge Kempen. Je ziet vooral natuurlijk
het goudgele zand.
Bij het terugkeren zal je waar twee houten barakken staan, opnieuw enkel nog de blauwe en rode markering moeten volgen
om zo opnieuw bij de camping uit te komen.
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Fietsen in het hinterland van Alden Biesen
Fietsen met start en einde op een bijzonder kasteeldomein. Het
is eens iets anders. In Alden Biesen kan het want de startlocatie
ligt op het domein van de Landcommanderij. Er zijn heel wat
bezoekmogelijkheden op de Landcommanderij maar misschien
wil je toch eerst fietsen. Langs rustige en ja, soms wel golvende
wegen loodsen we je naar Ambiorix, de dappere Galliër die je
in Tongeren verwelkomt, de oudste stad van België. Daar kan je
uren blijven want er is zoveel te zien, maar kies daarvoor best
een andere dag en verken Tongeren dan met onze
wandelroute.
Via dorpjes waarvan je mogelijks nog nooit hoorde (Nerem,
Mal) en dwars door een natuurgebiedje beland je in Millen bij
de vroegere waterburcht. Daar kan je je nog eens bevoorraden
in een genietbare brasserie mocht je energietank beginnen sputteren. Zoals je de fietsroute begon, in stijl met een kasteel als
decor, zo eindig je ook. Eerst in Genoelselderen waar een wijnkasteel lonkt, daarna fiets je over een daverende maar o zo
mooie kasteellaan van de Landcommanderij terug naar de startplek.
 Afstand: 35,5 km
 Vertrekplaats: Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen.
Gratis schaduwvolle parking. Openbare toiletten.
Gps-coördinaten: N 50°50’30” E 05°31’9”
 Aard: lusfietsroute, volgens knooppunten
 Wegdek: op een strookje onverhard na overal vlot rijdende wegen, wel met
enkele flinke kuitenbijters. Wie een beetje conditie heeft, redt het wel maar
een e-bike is aanbevolen voor iets minder sportieve rijders.

Volgorde van fietsknooppunten

Start > 68 > 108 > 109 > 110 > 107 > 111 > 112 > 114 > 87 >
86 > 89 > 68
Fietsroute uitbreiden of wijzigen?

Met deze fietsroute kom je geregeld langs een fietsknooppunt. Je kan deze route dan ook naar hartenlust aanpassen met de
fietskaart van het Fietsnetwerk Limburg. Ze is te koop bij de plaatselijke toeristische infokantoren. Ze kan ook online besteld
worden op www.visitlimburg.be
Voor verbeteringen en suggesties op de fietsknooppuntroutes en de bewegwijzering, ga naar ‘meldpunt Fietsparadijs Limburg’,
te vinden op pagina ‘doen’ ‘fietsen’ op www.visitlimburg.be

Routebeschrijving

> 68 > 108

De start neem je op het domein van de landcommanderij Alden Biesen, een
gedroomde locatie om met een gevoel van ‘grandeur’ een fietsroute te beginnen. Of
je kiest ervoor om eerst al eens rond te wandelen op het kasteeldomein of je doet
dit ná je fietsrit. In elk geval, de laatste honderden meters leg je sowieso ook af
binnen het domein, althans op de kasseiweg naast de toegang tot de gebouwen.
Fiets de oprijlaan in (kassei). Je hebt de gebouwen van de landcommanderij aan je
rechterhand. Bij de eerste zijweg bevindt zich knooppunt 68. Kies hier voor 108. Aan
knooppunt 108 is het een beetje uitkijken. Hou in gedachten dat je naar het
stationsgebouw van Hoeselt moet.
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Landcommanderij Alden Biesen
De Landcommanderij Alden Biesen is een bezoek zeker waard. Het
domein van Alden Biesen is het ganse jaar door open en gratis. Er
liggen enkele bewegwijzerde wandelpaden (korte en langere
wandelingen).
Velen komen naar deze erfgoedsite niet alleen voor de schoonheid
van het kasteel (een waterburcht) en omliggende gebouwen. Het is
het geheel dat de dagjestoeristen lokt, de sfeer, de geschiedenis, de
natuur. Je kan vrij rondstappen in de Franse en Engelse tuin, op de
binnenpleinen, rond de gebouwen (voorhof, tiendeschuur) en je
kan de kerk bezoeken. Aan de ingangspoort is er een brasserie.
De Waterburcht van binnen bekijken kan alleen indien er een
tijdelijke tentoonstelling plaatsvindt of onder begeleiding van een
gids en is betalend.
Raadpleeg vooraf op de website www.alden-biesen.be
In het Onthaalcentrum leer je over de geschiedenis van de Landcommanderij en het Haspengouwse kastelenlandschap op een
permanente tentoonstelling. Leuk is de grote interactieve tafel waar vlindertjes rondfladderen die je wijzen naar handjes op
het tafelbladscherm. Leg je hand erop en er komt een foto met begeleidende tekst tevoorschijn.
Vandaag is de Landcommanderij een internationaal cultuurcentrum in beheer van de Vlaamse Overheid. Er worden
internationale congressen gehouden en het hele jaar door vinden er culturele evenementen plaats.
Het verhaal van de Landcommanderij start al in de middeleeuwen. Een
geestelijke ridderorde uit Duitsland, de Duitse Orde genoemd, lag aan de
basis. Zij kozen Alden Biesen uit als hoofdzetel van de balije Biesen, één
van de twaalf balijen of provincies. Zo’n balije bestond op zijn beurt uit
commanderijen. Aan het hoofd van een commanderij stond een
landcommandeur. Die wou uiteraard mooi wonen in Alden Biesen, dus
werd er een waterburcht gebouwd.
Tijdens de Franse Revolutie (eind 18de eeuw) werd de Duitse Orde
verdreven. Het domein werd openbaar verkocht. Een brand in 1971 legde
een groot deel in as waarna de Belgische Staat de site aankocht.
Tijdens deze fietstocht zal je misschien niet voldoende tijd vinden om de
Landcommanderij grondig te bezoeken. Maar je kan er al wel al eens van
proeven en plannen maken voor een uitgebreider bezoek later.

108 > 109 > 110 > 107

Het is maar een korte kennismaking met Hoeselt. Je fietst een eindje
naast de spoorweg. Bij een T-splitsing moet je om een breed
uitgevallen kapel heen en meteen een van de rijweg gescheiden
fietspad op. Je bent op weg naar Werm. Misschien nooit van gehoord.
Dat hadden wij ook niet, maar onthouden doen we het plaatsje wel.
Net voorbij de kerk kom je in de Bovenstraat. Een naam die niet beter
kon gekozen worden want je moet hier inderdaad naar boven, zelfs
flink naar boven. De rijweg gaat over in een afgezonderd fietspad.
Eenmaal boven wacht iets moois. Je komt op een plateau met vooral
fruitboomgaarden, nog iets verderop wacht een mooi panorama. Toch
even halthouden, uitblazen en genieten van de natuur 360 ° rondom
jou. Een prevelgebedje kan bij een kapelletje met het opschrift
‘oorzaam onzer Blijdschap’, woorden die je straks in Tongeren wel
vaker zal kunnen lezen.
Knooppunt 109 bereiken we dalend, ook naar 110 fietsen we naar beneden. Dan zetten we koers naar Tongeren. We kiezen
daarvoor de richting naar knooppunt 107. Eerst komen we dwars door Henis. Knooppunt 107 ligt aan het bedevaartsoord van
de H.Rita. Zij stuurt je naar 111.
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107 > 111 > 112 > 114 > 87 > 86
Tongeren oudste stad
De oudste stad van België Tongeren is trots op zijn verleden. De Romeinen bouwden er
een kamp (Atuatuca Tungrorum) dat uitgroeide tot de belangrijkste Romeinse stad in
onze contreien. Met onze stadswandeling ‘Tongeren, eeuwenoude muren’ maak je
kennis met tweeduizend jaar geschiedenis. Je komt dan voorbij de stadswallen, de
basiliek, het Gallo-romeins museum, het Teseum, het Begijnhof, het Vrijthof,
middeleeuwse muren en uiteraard ontmoet je Ambiorix, de dappere Galliër, op de
Grote Markt waar het wemelt van de terrassen.
Tijdens deze fietsroute kom je langs de meeste bezienswaardigheden uit de
stadswandeling. Op het eind van de straat kom je op de Grote Markt. Er zijn veel
impulsen (terrasjes, Ambiorix, fraaie gebouwen, winkels…), dus is het in de stad even de
aandacht scherp houden om de bordjes te blijven volgen.
Wanneer je voorbij een middeleeuwse muur bent gefietst en aan je rechterhand een
watergracht ziet, kom je op een fietspad. Wie dat wil, kan even van de route af om
verderop rechts het Begijnhof eens door te fietsen. Een aanrader.
Terug de natuur in
Als je Tongeren bent doorgekomen, zoeken we het oostwaarts naar 112.
Net voor je het knooppunt bereikt, wacht nog een heel kort strookje
onverhard. We fietsten nu met de rivier de Jeker aan onze linkerzijde als
metgezel. We belanden zo meteen in het natuurgebiedje van de Kevie.
Daarna passeren stille dorpjes als Nerem, Mal en Sluizen aan weerszijden
van het fietspad.
Om van 114 naar 87 te kunnen, moeten we de Jeker oversteken.
We mogen nog eens klimmen, en het is wel meteen menens. Wees blij dat
je in Elst even op adem kan komen. Van 87 vliegen we naar 86 tot
Genoelselderen maar onderweg hebben we eerst nog aandacht voor de
Waterburcht van Millen.
Millen, waterburcht zonder water
Millen is een typisch Haspengouws landbouwdorp. De attractie van Millen
is de Waterburcht. Je zal hier echter geen water meer zien, maar in de
middeleeuwen stond hier dus wel een burcht met water eromheen.
Eigenlijk zou je hier de fietsschoenen kunnen ruilen voor wandelschoenen
want aan de Waterburcht van Millen start een bewegwijzerde korte
wandeling van goed 3,5 km, ‘Verborgen Moois Millen’. Je maakt kennis
met
Millen
en
stapt
langs
vierkantshoeves,
akkers,
hoogstamboomgaarden, over holle wegen.
Het kasteel werd al vernoemd in 1365. Nu is er een huwelijk ontstaan van
een klein museum en een brasserie. Een klein bezoekerscentrum leidt je
in over het thema ‘Burchten en versterkingen in de Euregio Maas-Rijn’.
Het museum toont hoe het leven was eind 16de begin 17de eeuw.
Info op www.riemst.be
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Genoelselderen
In Genoelselderen staat een kasteel met een wijndomein van
22 hectare er rond. Zoveel wijnkastelen zijn er niet in België, dit
van Genoelselderen is het oudste. Kan je het bezoeken tijdens
je fietstocht? Individueel kan het op maandag, woensdag,
vrijdag en zaterdag telkens om 13u30 mits reservatie, meer info
op www.wijnkasteel.com
In groep o.l.v. een gids na reservatie, duurtijd rondleiding ca. 2
u. NIET op zon en feestdagen. Je krijgt dan een ludieke
rondleiding door het park, het arboretum, de rozentuin, de
wijngaard, het koetshuis met de druivenpers, de stokerij en de
wijnkelders afgesloten met een kleine degustatie. Alle info vind
je op www.wijnkasteel.com

86 > 89 > 68

Voorbij het kasteel zakken we stilaan terug af naar ‘ons’ kasteel van Alden Biesen. Even moeten we nog onze laatste (?)
krachten aanspreken. Nadat we Membruggen zijn gepasseerd begint de weg aardig op te lopen op de Keiberg. Maar de mooie
omringende natuur doet je hopelijk deze inspanningen beter verteren. Uiteindelijk beland je bij een kruispunt aan de
‘achterpoort’ van het kasteeldomein. Rij door het toegangspoortgebouw en laat je maar gaan al worden het wel ‘schuddende’
laatste honderden meters omdat het kasseitjes zijn waarover je dokkert. Je herkent verderop de startplek.
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Fietsen in het Mergelland
Deze fietsroute brengt een mooie combinatie qua beleving. Je
maakt kennis met mergelgrotten, kan uitwaaien langs het
Albertkanaal, een oorlogsfort bezoeken en je start aan een
gloednieuw museum in Vroenhoven. Op die plaats probeerde
men de brug over het kanaal te beschermen tijdens de Tweede
Wereldoorlog. De bunker staat er nog, daaronder ligt een expo
opgebouwd als belevingsruimte. Dat kanaal is heel belangrijk
voor de scheepvaart en dat is meteen het tweede deel van dit
leerrijk belevingscentrum. En je fietst ook nog zo’n 12 kilometer
op Waals grondgebied als tussendoortje. Maar beginnen en
eindigen doen we aan de brug van Vroenhoven.
 Afstand: 40,5 km
 Vertrekplaats: Riemst, De Brug Vroenhoven,
Maastrichtersteenweg 212, 3770 Riemst
Gratis parking in zijstraat kant bunker. Aan de kant van de Vredesvlam zijn er ook een paar plaatsen.
Gps-coördinaten: N 050°49’51.7” E 005°38’28.0”
 Aard: fietsroute langs knooppunten
 Wegdek: volledig verhard wegdek maar wel een paar steile hellingen, daarom is e-bike aanbevolen.
 Openbaar toilet: in het belevingscentrum zijn er gratis toiletten die toegankelijk zijn zonder een toegang te
moeten betalen.
 Horeca: bij de startplaats is er een broodjeszaak en een bistro (in het belevingscentrum). Onderweg zijn er nog
een aantal gelegenheden in Kanne (ruim aanbod) en bij het Fort Eben-Emael. Maar die liggen allemaal in het
begin van de route. Daarna is het zoeken om nog iets te vinden. In Riemst kan je
even afwijken naar het centrum.

Volgorde van fietsknooppunten

Start > 557 > 401 > 402 > 405 > 432 > 569 > 80 > 540 > 124 > 90 > 66 >
65 > 558 > 11 > 88 > 557
Fietsroute uitbreiden of wijzigen?

Met deze fietsroute kom je geregeld langs een fietsknooppunt. Je kan deze route dan ook naar
hartenlust aanpassen met de fietskaart van het Fietsnetwerk Limburg. Ze is te koop bij de plaatselijke toeristische
infokantoren. Ze kan ook online besteld worden op www.visitlimburg.be
Voor verbeteringen en suggesties op de fietsknooppuntroutes en de bewegwijzering, ga naar ‘meldpunt Fietsparadijs Limburg’,
te vinden op pagina ‘doen’ ‘fietsen’ op www.visitlimburg.be

Routebeschrijving
Vanaf de parking zie je reeds pijlen staan naar ‘De Brug’. Je moet daarvoor via
een hellend vlak naar beneden. Daar ligt ook de brasserie. De broodjeszaak ligt
boven aan de brug bij de toegangsweg naar de Vredesvlam.
De Brug Vroenhoeven, belevingscentrum
Aan de onderzijde van het bruggencomplex werd in 2015 naast een
evenementenruimte ook een gloednieuw belevingscentrum geopend. Er zijn
twee thema’s: de Tweede Wereldoorlog en de binnenvaart.
Met het deel van de Tweede Wereldoorlog krijg je het verhaal van de strijd en
de gevechten rond de bruggen over het Albertkanaal. Er is heel veel
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beeldmateriaal en er zijn ‘hokjes’ waarin men je volledig in de sfeer brengt van de strijd en het leven van de soldaten. Maar
ook de burgers komen uitgebreid aan bod. Op het einde van dit thema kom je in een grotere ruimte terecht en kan je
plaatsnemen op een bank om te luisteren naar getuigenissen van burgers.
Het tweede thema, de binnenvaart, zal zowel kinderen als volwassenen aanspreken. Je krijgt hier op een eenvoudige manier
uitgelegd hoe de binnenscheepvaart verloopt. Hoogtepunt is de simulator waarbij je volgens een gekozen moeilijkheidsgraad
een binnenschip uit een sluizencomplex moet manoeuvreren. De commando’s zijn in het Engels maar alles spreekt voor zich.
Voor die simulatie moet je niet extra betalen, je kan dus varen zoveel als je wilt. Maquettes en andere animaties leggen
ondermeer uit hoe sluizen werken en nog veel meer. Je moet dit beleven.
Er is een brasserie met uitzicht op het Albertkanaal. Tijdens de rondgang in
het belevingscentrum kom je ook langs een mooi uitzichtspunt. Open van
woe t.e.m. zondag, ma. en di. gesloten. Openingsuren 10-17u.
Entreeprijs (2016): 6 euro volwassenen, jonger dan 26 jaar betalen slechts 1
euro.
Meer informatie op www.debrugvanvroenhoven.be
Vredesvlam
De Wereldvredesvlam Riemst ligt
aan dezelfde kant van het kanaal
als de parking. Er staat een pijl
vanop de rijbaan. Dit monument
maakt deel uit van een
internationaal netwerk van 'World Peace Flame'. In 1999 werden toen op de vijf
continenten een vredesvlam aangestoken. In 2012 was Riemst aan de beurt dankzij
een lokale vzw. De initiatiefnemers willen hiermee aandacht vragen voor
wereldvrede in de ruime zin van het woord. Meer informatie:
www.wereldvredesvlamriemst.be

Start > 557 > 401

Aan de andere kant van de brug ligt het knooppunt 557, vanaf de parking staan er reeds pijlen naar 557. Op weg naar 401 fiets
je niet langs het kanaal maar dat komt nog wel. Er is een fietspad tot in Kanne en je zal al merken dat er leuke hellingen zijn.
Hou je remmen klaar. Je moet in Kanne een zijweg nemen die je brengt tot bij het Kasteel Neercanne.
Kasteel Neercanne ligt op Nederlands grondgebied en is
momenteel een sterrenrestaurant en een locatie voor evenementen.
Je ziet hier een uniek terrassenkasteel dat prachtig gerestaureerd
werd. De geschiedenis gaat terug tot de 14de eeuw en verloopt zoals
bij de meeste kastelen: een paar keer in brand gestoken, herbouwd,
verbouwd, vergroot en diverse keren gewijzigd van eigenaar en functie.
Door wat lobbywerk kwam dit kasteel op Nederlandse grond te liggen
bij de grensbepaling in 1839. Doordat het na de Tweede Wereldoorlog
compleet verwaarloosd was werd het eigendom van de Stichting Het
Limburgs Landschap die het heeft gerestaureerd in verschillende fases,
ook de originele baroktuinen werden hersteld.

401 > 402

Als je de brug over bent en net bij knooppunt 402 moet je even afwijken van de
route voor een bezoek aan de mergelgrotten van Kanne. Zie voor details op het
kaartje hiernaast. De rode lijn is de fietsroute.
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Kanne mergelgrotten van Kanne
Kanne is een deelgemeente van Riemst. Omdat het Albertkanaal
voor een scheiding zorgt spreekt men nog steeds van Neerkanne (NO) en Opkanne (Z-W). Je zal al gemerkt hebben dat Kanne in een dal
ligt, tussen de Muizenberg en de Sint Pietersberg.
Probeer het je voor te stellen. Miljoenen jaren geleden lag hier de
zee. De kalk van de schelpdieren vermengde zich met klei wat
mergel deed ontstaan. Die kalksteen zorgde en zorgt voor heel wat
bedrijvigheid in Riemst. Omdat men de mergel ging ontginnen, vanaf
1400 ongeveer, ontstonden grotten en dat is in het kort de
ontstaansgeschiedenis van de mergelgrotten van Kanne. Trouwens,
je kan ook in Zichen of is het Zichen-Zussen-Bolder ondergronds voor
een bezoek aan de mergelgrotten.
Bezoek: steeds in groep. Duurtijd ca 1u15.
Uiteraard kan je niet zomaar de grotten (er ligt een gangenstelsel
van meer dan 300 km!) inlopen. Je kan kiezen voor een
ondergrondse en/of bovengrondse rondleiding waarbij je Kanne
binnen en buiten beter leert kennen. De gids neemt je mee voor een
tocht in het ondergrondse labyrint met ondermeer bezoek aan de
gangen met prehistorische muurschilderingen een tentoonstelling
over hoe een blok mergel uit de groeve werd gehaald, een fossielenmuseum, de lageringruimte van het grottenbier, een
champignonkwekerij, …
Individueel bezoek is mogelijk zonder reservatie. Dat kan iedere zaterdag en zondag om 13u30. Tijdens de maanden juli en
augustus elke dag om 13u30.
Er is een constante temperatuur van zowat 12°C. Voorzie dus een extra laagje bovenkledij.
Mergelgrotten van Kanne, Avergat 14, 3770 Kanne (Riemst).
Meer info over de verschillende bezoekmogelijkheden vind je op www.grottenvankannevzw.be

402 > 405 > 432

Langs trekweg over grens Vlaanderen-Wallonië en na een rustig stukje natuur en autovrij fietspad kom je aan het Fort van
Eben Emael. Opgepast je bent er zo voorbij want het ligt links en is op een poort na onzichtbaar. Daar tegenover ligt een
horecazaak en wat verderop een grote parking.
Fort Eben Emael
Het Fort van Eben-Email moest de Duitsers tegenhouden. Het hield
amper een kwartiertje stand toen een kleine groep Duitse militairen
op 10 mei 1940 het fort wisten in te nemen. Hoe deze korte invasie
verliep en wat de Duitse troepen van plan waren en zoveel meer, ga
het ontdekken tijdens een boeiend bezoek. Met geluidseffecten,
poppen, … neem een kijkje in de keuken, de douches, de leefruimtes,
…
Individueel bezoek?
Het fort is beperkt open voor een individueel bezoek zonder
reservatie, telkens van 10u00 tot 16u00. Raadpleeg de data op
www.fort-eben-emael.be klik door naar individuele bezoekers.
Enkel tijdens het weekend (telkens 13u30) en sommige dagen (1016u).
Fort Eben Email, Rue du Fort 40, 4690 Bassenge (Eben-Emael).
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432 > 569 > 80 > 540 > 124

Tussen 432 en 569 overschrijden we opnieuw de grens met Vlaanderen. Het eerste Vlaamse dorp dat we tegenkomen is
Zichen of is het Zichen-Zussen-Bolder? Maar vooraleer je daar bent heb je de zwaarste helling van de rit te verwerken. Boven is
er evenwel een bankje, verscholen achter een boom. Daar heb je een mooi zicht op de Sint-Pietersberg. Een van de hoogste
bergen van Nederland: 171 meter.
Slag van Lafelt
Je fietst rond Riemst op weg naar 540 en vervolgens 124. Op dat
laatste stuk kom je langs iets heel bijzonders. Je vroeg zich misschien
al af waarom een fietstraject langs een drukke baan zonder fietspad
loopt? Gelukkig duurt dit niet lang maar hier, op de top van een
helling, langs de heirbaan van Tongeren naar Maastricht, staat een
herdenkingsmonument voor een vergeten veldslag. Hier herdenkt
men de Slag van Lafelt in 1747. Een informatiebord vertelt er je alles
over. Die borden kunnen draaien om het wat praktischer te maken.
Druk op de knop op een van de palen van het monument om
gesproken informatie te horen in het Nederlands. Ook als er een
andere taal bezig is duw je gewoon op de knop en het begint in onze
moedertaal.

124 > 90 > 66 > 65 > 558 > 11 > 88 > 557

Het is nu rustig fietsen op minder sterke hellingen, met mooie vergezichten. Net voor het eindpunt kom je langs een
informatiepaal zoals je zag bij de Slag van Lafelt. Je bevindt zich hier immers op of nabij een Romeinse weg.
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Fietsen in het hart van de fruitstreek
Met deze fietsroute rijden we een groot stuk in het landschap
van fruitboomgaarden en akkers. We doen dit op rustige wegen
van dorpje naar dorpje. Er is de altijd aanwezige natuur die we
meestal voor ons alleen hebben, weg van het autoverkeer.
Hoogstens een tractor zal je pad kruisen. Verrassende
ontdekkingen maken de tocht nog boeiender. Een flinke portie
cultuur schotelen we je voor in Borgloon, de parel van
Haspengouw genoemd. Om na deze passage opnieuw dwars
doormidden de fruitboomgaarden onze vertrekplaats
Mettekoven op te zoeken. Daar wachten twee zussen je op in
hun taverne om je te omringen met de beste culinaire zorgen.
Zo kan je verse krachten opdoen om met voldoende brandstof
de terugrit naar huis aan te vatten.
 Afstand: 30 km
 Vertrek en einde: parking kruispunt Mettekovenstraat – Bergstraat, 3870 Mettekoven
GPS-coördinaten: N 050°46'52.05" E 005°17'26.73"
Er zijn bij de kerk enkele parkeerplaatsen.
 Aard: fietsroute via knooppunten
 Hellingen: Haspengouw is golvend. Een fiets met versnellingen is dus noodzakelijk.
Met een e-bike maak je het jezelf nóg makkelijker natuurlijk.
 Wegdek: verhard, één strookje onverhard, er zijn ook enkele kasseistroken
 Dienst toerisme Haspengouw: www.visitlimburg.be

Wanneer bloesems?

Afhankelijk van de weergoden krijgen de bomen hun bloesemkleedje in april. Meestal meldt
de eerste bloesem zich in de tweede helft van april. Grotendeels zijn de nachttemperaturen
in maart bepalend wanneer de zwellende knoppen de eerste bloemetjes tonen. Hoe lang de
bomen hun witje of roze kleedje dragen is ook opnieuw afhankelijk van het weer.
Vriestemperaturen, hagel maar ook extreem hoge temperaturen voor de tijd van het jaar
beïnvloeden sterk de bloesems. Gemiddeld kan de bloeitijd gerekend worden op 10 tot 12
dagen. Op de website van toerisme Sint-Truiden kan je de situatie van de bloesem op de
voet volgen, www.visitlimburg.be/fruit en klik door naar bloesemmeter online.
Normaal dragen eerst de kersenbomen hun bloesem, daarna de perenboom en als laatste de
roze bloesem van de appelbomen, maar ook hier spelen diverse factoren een rol. Er zijn
vroege en late variëteiten, de ligging van de boomgaarden, …
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Volgorde fietsknooppunten 2016
naar 163 > 159 > 158 > 536 > 157 > 156 > 155 > 154 > 152 > 153 > 162 > 161
> richting naar 163
Fietsroute uitbreiden of wijzigen?

Met deze fietsroute kom je geregeld langs een fietsknooppunt. Je kan deze route dan ook
naar hartenlust aanpassen met de fietskaart van het Fietsnetwerk Limburg. Ze is te koop bij
de plaatselijke toeristische infokantoren. Ze kan ook online besteld worden op
www.visitlimburg.be
Voor verbeteringen en suggesties op de fietsknooppuntroutes en de bewegwijzering, ga
naar ‘meldpunt Fietsparadijs Limburg’, te vinden op pagina ‘doen’ ‘fietsen’ op
www.visitlimburg.be

Routebeschrijving
Start naar 163 > 159

Fiets met de taverne Martenshof in de rug naar de kerk toe. Je volgt nu in de richting van
het knooppunt 163. Je komt voorbij Château de la Motte.
Château de la Motte
De geschiedenis van kasteel ‘de la Motte’ gaat terug tot het midden van de 14de eeuw,
toen er op deze plek een mottoren gebouwd werd door iemand van de plaatselijke adel.
Het gebouw kende een wisselvallige geschiedenis van brand, verwoesting, plundering,
heropbouw en uitbreiding. In de kelders van het huidige kasteel uit 1865 is nog een stuk van
die oorspronkelijke toren te zien. Omheen het kasteel, langs de vijver en in het boomrijke
park staan diverse beelden die allemaal het paard als thema hebben.
Het eerste dorpje dat we aandoen is Groot-Gelmen. Let eens op de grootte van de kerk. Bij
die kerk slaan we linksaf. We gaan een beetje klimmen.
Mettekoven
Enkele jaren geleden werd het dorpsplein van Mettekoven grondig onder handen genomen.
Het eindresultaat is een heerlijke rust- en ontmoetingsplaats met grasvelden, zitbanken,
hoogstam fruitbomen en enkele parkeerplaatsen. Niet echt verwonderlijk dat de luisteraars
van Radio 2 Limburg dit plein kozen als “het beste plein van Limburg”. Mettekoven heeft
160 inwoners (cijfers 2015), logisch dat je hier nog het échte dorpsleven van vroeger kan
herkennen.
Sint-Martinuskerk
De eenbeukige Sint-Martinuskerk van Mettekoven vlakbij beschikt over kerkmeubilair dat
nog grotendeels uit de 19de eeuw stamt. Op het kerkhof ontdek je enkele grafkruisen uit de
17de en 18de eeuw.
Als je moet klimmen, dan is er die geruststellende gedachte dat je ook zult moeten dalen.
Dat doen we naar Klein-Gelmen waar me meteen bij de kerk uitkomen. Vind je ook niet dat
de kerk van Klein-Gelmen er vrij indrukwekkend uitziet? Veel groter dan de kerk van …
Groot-Gelmen. Hou de kerk aan je rechterhand en fiets vervolgens in de richting van
Veulen.
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> 159 > 158 > 536

Bij een kapelletje slaan we rechtsaf, in de Kasteelstraat, maar dat kon je al vermoeden. Het kasteel van Veulen heb je al immers
kunnen ontwaren.
Veulen
Veulen is een typisch Haspengouws landbouwdorp, deelgemeente van Heers. Het heeft twee blikvangers: de kerk en het
kasteel. Om tot bij de kerk te komen, moet je wel eventjes van de route af.
Kasteel Veulen
Het huidig uitzicht dateert van 1747. Maar er moet al een burcht gestaan hebben vroeger.
Er is niet enkel een kasteel. Andere gebouwen maken deel uit van een vierkantshoeve. De bouwstijl is de Maaslandse
renaissancestijl al herken je ook classicistische elementen.
We fietsen er praktisch helemaal omheen. Het volledige domein beslaat 75 ha.
Helaas, méér dan het buitenaanzicht is ons niet gegund. Het kasteel en het domein zijn niet opengesteld voor het publiek.
O-L-V-ten-Hemelopnemingkerk
De route komt er niet langs, maar het zou zonde zijn om die
enkele extra meters van de afwijking niet te maken.
Om tot bij de kerk te geraken, fiets je net voorbij het kasteel en
daar waar een bordje rechtdoor wijst naar knooppunt 159, de
Diepestraat in (linksaf). Klim lichtjes en buig dan rechts af. Keer
na je bezoek terug waar je het traject verliet en vervolg in de
richting van 159.
De kerk van Veulen is één van de allereerste kerken die als
monument werd beschermd. De onderbouw is gotisch. Uniek
binnenin is het beschilderde cassettenplafond. Het zijn taferelen
uit het leven van Onze Lieve Vrouw, voorstellingen van
heiligenfiguren en je ziet er ook blazoenen van het
familiegeslacht d’Argentau. De gravin Marie d’Argentau zou nog
mee hebben geschilderd aan het unieke schilderwerk. De kerk
bevat ook een orgel uit 1850.
Aan de kerk hangt een bordje dat de openingsuren vermeldt: van 1 april tot 30 september op weekdagen tussen 9.00 en 17.00
u, in het weekend tussen 10.00 en 17.00 u.
H-gemeenten
Zet je schrap, we gaan enkele H-gemeenten doorfietsen, alle behorend tot de fusiegemeente Heers, ook al met een H. In
volgorde: Heers, Horpmaal, Heks.
Heers
Je zal het vlug opmerken. Fietsen in en rond Heers biedt een uitzicht van openheid, weidse akkers, aanlokkelijke vergezichten.
We fietsen tussen de akkers, komen voorbij kleine plukjes bos.
Droog-Haspengouw
Zalenberg (120 m) Magneebos (115m)
Droog-Haspengouw is de regio ten zuiden van de denkbeeldige lijn gevormd
door St.-Truiden, Tongeren en Eigenbilzen. De Condroz vormt de overgang. De
grondwaterstand is hier laag, vandaar de naam. Je ziet hier voornamelijk akkers
waar tarwe en suikerbieten worden geteeld.
Ter vervollediging. Je hebt ook nog een Vochtig-Haspengouw, dat zich uitstrekt
ten noorden van St-Truiden, Tongeren en Bilzen. Laat je niet misleiden door de
naam ‘vochtig’ want het betreft hier voornamelijk zanderige gronden die het
overgangsgebied vormen met de Kempen.
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De fusiegemeente Heers telt 11 zogenaamde kerkdorpen. Heers zelf ligt zowat centraal tussenin. Omdat de meeste van de
dorpen speelse namen hebben, sommen we ze op: Heks, Vechmaal, Horpmaal, Opheers, Batsheers, Rukkelingen-Loon,
Mechelen-Bovelingen, Klein-Gelmen, Veulen, Mettekoven en Gutshoven.
Hier vind je nog ver weg van alle drukte nog aangename rust. Hier kan je nog een café of taverne binnengaan waar meteen dat
gevoel van verbondenheid met de mensen je overvalt, welke rang of stand die ook mogen hebben. Het kenmerkende
plattelandskarakter van Heers en de omringende kerkdorpen probeert men ook zo goed mogelijk te behouden. Landbouw,
cultuur en toerisme gaan hier hand in hand.
Graag hadden we je ook in Heers laten terugkeren naar de tijd van ridders, prinsessen, kasteelheren – en dames. Helaas, het
kasteel staat er nog. Je kan tussen de bomen het nog zien, maar erbij komen kan niet. De huidige toestand is verkommerd.
Zonde van zo’n mooi stuk erfgoed.
Wanneer we Heers door zijn gefietst worden we naar een afgezonderd licht klimmend fietspad geloodst. Het torentje in de
achtergrond trekt meteen je aandacht. Eens er bij zal je merken dat ook dit gebouwtje een opknapbeurt nodig heeft.
Enkele meters verder heb je uitzicht op een mooi panorama. Vanaf hier zal je bijna constant fietsen op golvende wegen. Ook
geen fruitboomgaarden meer maar vruchtbare akkers met soms een verrassende ontdekking.

> 536 > 157 > 156
Motheuvel in Horpmaal
Opvallende bezienswaardigheid in Horpmaal is de Motheuvel. Je ‘botst’ er bijna op als je de kerk voorbij bent gereden. Een
mottekasteel is een type houten burcht (vaak enkel een toren) die tijdens de middeleeuwen op een kunstmatig aangelegde
heuvel (motte) werd gebouwd.
De toren die hier stond is helaas afgebroken ergens in de 18de eeuw. De
‘motte’ is gelukkig blijven liggen.
Tumulus in Vechmaal
Tussen knooppunt 157 en 156 wordt je aandacht getrokken door enkele
bomen rond een heuveltje. Rij er gerust eens naartoe. Je moet even het
fietsnetwerk verlaten maar de afstand die je afwijkt bedraagt amper 100
meter.
Het is een grafheuvel uit de Gallo-Romeinse periode. Bij de tumulus vind je
een infobord met leerrijke uitleg.

Heks, het kasteel
Blikvanger van Heks, deelgemeente van Heers, is niet een vliegende
vrouwenfiguur op een bezemsteel, maar wel een imposant kasteeldomein
met het kasteel Hex. Het landgoed behoort tot één van de mooiste van ons
land.
Het in bak- en kalksteen opgetrokken kasteel (1770) werd oorspronkelijk
als jachtslot gebruikt. Franciscus Karel de Velbrück, prinsbisschop te Luik,
gaf de opdracht voor de bouw. Hij wou er uitrusten na de jacht maar
verbleef er ook tijdens de zomer. Heel lang heeft hij er niet van kunnen
genieten want de prinsbisschop overleed in 1784.
Er is een erg geprezen rozentuin met uitzonderlijke variëteiten,
internationaal bekend, een Chinese tuin, enkele moestuintjes en een park. Beetje jammer maar de poorten staan beperkt open
voor het publiek, telkens tijdens het tweede weekend van juni en september. Website: www.hex.be
Vanwaar dan toch die naam Heks? De oudste vermelding dateert uit 1174 al was het toen Herxe, later Hexe en vanaf 1943
gewoon Heks. Geen verwijzing naar de vrouw op de bezemsteel, maar men vermoedt dat een gelijknamige rivier of het
Germaanse ‘heg’ (haag) als inspiratiebron diende voor de naam.
We klimmen voorbij het kasteel op een mooi baantje in twee trappen. Verspil dus bij die eerste trap nog maar niet teveel
energie. Hou wat ‘brandstof’ over voor de tweede helft van de klim.
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> 156 > 155 > 154 > 152

De akkers moeten stilaan plaats ruimen voor de fruitboomgaarden. Zeker wanneer je Groot-Loon nadert.
Groot-Loon
De Servaashoeve is een mooie vierkantshoeve, gebouwd volgens het
model dat overal in Haspengouw opduikt. De bouw van de hoeve werd
aangevat in de 18de eeuw, het poortgebouw kwam er in 1804. Ook op de
hoger gelegen plek waar de Sint-Servaaskerk staat heb je een prachtig
zicht op de rondingen van het Haspengouwse landschap. De onderbouw
van toren en beuk dateert nog uit de 12de eeuw, de bovenbouw uit de
16de tot 18de eeuw. Je zal zien dat het koor dan weer in gotische stijl is.
Je kan de kerk bezoeken in het seizoen.
Tussen de knooppunten 155 en 154 word je uitgenodigd om een wel heel
speciaal kerkje van dichterbij te gaan bezichtigen.
Doorkijkkerkje
Om het te vinden, volg je de bruine wegwijzerborden ‘Doorkijkkerkje’ daar waar
het bordje naar knooppunt 154 je de grote weg laat dwarsen. Een kort strookje
kassei brengt je naar een tweedelig fietspad. Wat verder moet je eens rechts
kijken. Je kan de fiets meenemen tot bij het kunstwerk.
Dit kunstwerk kreeg de naam 'Reading between the Lines' en werd gebouwd
door een kunstenaarsduo (architecten) bekend onder het pseunoniem Gijs Van
Vaerenbergh. Sedert september 2011 heeft dit doorkijkkerkje tot doel je naar het
landschap te laten turen ... tussen de lijnen, hier gevormd door stalen platen. Ook
van buitenaf kan je dwars door de kerk naar het landschap kijken, maar daarvoor
moet je wel een goede invalshoek vinden. Meer informatie op de website van de
kunstenaars: www.gijsvanvaerenbergh.com
Keer daarna terug op het punt waar je de bruine wegwijzer begon te volgen.
Je moet de drukke baan over, maar je kan dat veilig in twee tijden doen met een
middenberm.
We rijden nu in de richting naar Borgloon. Let wel, de route komt niet door het centrum. Als je bij knooppunt 154 bent, sla je
rechtsaf naar 152. Wie echter tot in het centrum wil komen van Borgloon, die neemt aan knooppunt 154 de richting van 155
(naar links dus). Zo kom je op de markt uit. Na je bezoek rij je terug via dezelfde straat en volg dan de richting naar 152. Bij
letter H lees je over de belangrijkste bezienswaardigheden van Borgloon.

Borgloon: parel van Haspengouw

Niet ten onrechte mag Borgloon “parel van Haspengouw” genoemd worden. Dit eeuwenoude stadje vormt één gemeente
samen met een twaalftal dorpen, hier en daar verborgen in het omgevende landschap. In dat
bijzonder mooie en aangename Haspengouwse landschap kun je het ganse jaar door genieten van
een wandeling. Natuurlijk vormen de periodes van bloesems en rijp fruit hoogtepunten, op andere
tijdstippen heb je dan weer een beter zicht op de karakteristieke vormen van zowel de fruitbomen
als die van het landschap.
Borgloon-centrum
‘Borg’ betekent burcht, ‘loon’ is een beboste heuvel. Borgloon betekent dus burcht op een
beboste heuvel. Dit was dus een uitstekende strategische ligging om er een residentie te bouwen.
Het graafschap Loon strekte zich uit over een oppervlakte bijna zo groot als de huidige provincie
Limburg. De graven van Loon konden tussen hun wapengekletter door van boven op de
burchtheuvel wel genieten van een fraai uitzicht, maar ze hadden er geen idee van hoe mooi dat
landschap kan zijn in april / mei sinds de fruitteelt er zijn intrede deed. Vandaag moet dit zowat
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het mooiste zicht op Haspengouw bieden. Omwille van de langdurige aanwezigheid van de graven wordt Borgloon vandaag
ook de gravenstad genoemd.
Rond Borgloon werden twee omwallingen gebouwd, eentje rond de kerk en de burchtheuvel, een andere in cirkelvorm rond
het huidige centrum. Vandaag kan je nog resten van die stadswallen zien en vertoont het stratenplan nog de middeleeuwse
kenmerken.
Toen de burcht een eerste keer verwoest werd (1179), vluchtten de graven naar Kuringen bij Hasselt. Meteen ook het einde
van Borgloon als hoofdplaats van het graafschap. Die eer ging toen naar Hasselt. Veel later met de opkomst van de fruitteelt en
het oprichten van grote stadsboerderijen kende Borgloon stilaan een nieuwe opleving. De heropgebouwde burcht liet men
vervallen en werd in 1870 afgebroken.
Het huidige Borgloon telt 13 dorpjes en wordt omwille van zijn rijk historische verleden, de twaalf kastelen, de prachtige
monumenten en uiteraard de vruchtdragende natuur de parel van Haspengouw genoemd.
De geschiedenis van de Sint-Odulfuskerk gaat terug tot in de 11de eeuw. Na een felle brand in 1180 werd de kerk zowel
herbouwd als vergroot. In 1406 werd de kerktoren aangepast aan de gotische stijl die toen in zwang was. Zes eeuwen, van de
13de tot de 19de, overspannen de kunstschatten die in de kerk te bewonderen zijn (beelden, preekstoel met mooie beelden in
bladgoud versierd). Even rondkijken brengt je bij muurschilderingen achteraan, zowel uit de 16de als uit de 19de eeuw. In deze
kerk legden de graven de eed af.
Stadhuis
“’s Grevenhuis” is de vaak gebruikte benaming voor het stadhuis van Borgloon. Zoals
aangegeven op de gevel dateert het gebouw uit 1680. Kijk even naar de bovenste vakken
van de vensters op de eerste verdieping: daar staan de tien voormalige steden van het Land
van Loon afgebeeld. Je zal merken dat de Loonse kleuren geel en rood in elk wapenschild
voorkomen. De voornaamste “schat” van het gebouw is een geheimzinnig ogende koffer uit
de 12de of 13de eeuw, maar je vindt er ook nog een heuse pijnbank uit de tijd van de
heksenprocessen.
Vanaf het oude stadhuis kan je naar de Markt. Aan de verste zijde van de Markt staat het
Kanunnikenhuis. Hier zijn nu de administratieve
diensten van het gemeentebestuur gevestigd.
Kanunnikenhuis
Wellicht een van de meest opvallende gebouwen op
het marktplein van Borgloon is het Kanunnikenhuis
(foto rechts), opgetrokken in de Maaslandse stijl van
de 16de en 17de eeuw. Het is momenteel een administratief centrum en beschermd
monument. Vroeger was het een herenwoning die onderdak bood aan de kanunniken
van de St.Odulfuskerk. Het bewijst de grote rijkdom die Borgloon gekend heeft in
voormalige eeuwen.
Op het binnenpleintje van het Kanunnikenhuis staat een klein beeldje, de
‘Strooplekker’, de spotnaam van de inwoners van Borgloon. Borgloon is gekend voor
zijn stroop maar bezit op dit ogenblik geen grote stroopbedrijven meer. De laatste
stoomstroopfabriek won in 2007 de finale van de ‘Monumentenstrijd’. Er zijn grootste
plannen met dit industrieel erfgoed (Stationsstraat 54). Daar is nu de
streekproductenwinkel. Je kan daar de stroop kopen. Op paasmaandag zijn er op deze
site de ‘stroopfeesten’. De Gebroeders Bleus zijn momenteel de artisanale
stroopstokers: www.gebroedersbleus.be
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> 152 > 153 > 162 > 161 > richting naar 163

Na de historische ‘rondleiding’ kruipen we opnieuw in het zadel om de laatste kilometers af te haspelen. Het wordt nog een
heerlijke finale temidden van de uitgestrekte fruitboomgaarden. Bedenk dat je hier in volle bloesemtijd in een zee van witte en
roze bloemetjes fietst. Jammer dat die bloesems niet het hele jaar te bewonderen zijn …
Om van dit rustgevende landschap te ‘mogen’ genieten, dient er af en toe geklommen te worden.
Voorbij knooppunt 161 moet je nog een stukje onverhard te verwerken. Al valt het nog mee, het is eerder semi-onverhard.
Bedenk bij het langzaam omhooglopen van de weg, … straks volgt de afdaling.
Eerst krijg je nog de kans om een speciale boom te bekijken en een ‘heks’.
Heksenmonument

Het Heksenmonument, hoog op een vreemdsoortige
buizenconstructie, werd in 1982 opgericht op de plaats
waar in 1667 de zogenaamde heks Johanna Michiels haar
doodvonnis hoorde uitspreken na een proces dat 2 jaar
duurde. Zij werd ten onrechte verbrand. Het is een werk
van Gerard Moonen. Het lijkt alsof de heks ten hemel
wordt gedragen en dat symboliseert net het beeld met de
verdraagzaamheid.

Tjenneboom
De boom die er nu staat, de Tjenneboom, werd in 1970
geplant door de toenmalige burgemeester van Gotem.
Je bent hier 92 meter boven de zeespiegel, meteen het
hoogste punt van Centraal Haspengouw. Dit is de plaats
waar de heks Tjenne op de brandstapel aan haar einde kwam.
Hou bij het afdalen naar Mettekoven de aandacht scherp, zeker als je het kasseiwegje opkomt. De eerste kasseien liggen er
niet zo mooi gelegd bij, dus tijdig aan de remmen trekken. Daarna liggen ze er beter bij. Op een betonweg fiets je over de
laatste meters tot aan het Martenshof.
Einde fietsroute
Ben je toe aan een drankpauze of is er de nood om energie bij te tanken, dan
is het Martenshof een gedroomde plek hiervoor. Els en Lies Maes ontvangen
je allerhartelijkst op de grote terrassen zowel vooraan op het plein als
achteraan de taverne. Elke dag van 11u30 tot 21.00 u, op zondag vanaf 10.00
u tot 21.00 u. Op dinsdag en woensdag gesloten. Maar tijdens de
bloesemperiode, alleen bij mooi weer, houden Els en Lies wél op dinsdag en
woensdag de deuren open.
In een nostalgisch en uiterst charmant landelijk kader kan je er genieten van
alle soorten dranken waaronder enkele lekkere streekbieren, snacks en
(h)eerlijke gerechten uit oma's keuken. Zowel in de taverne als op de
menukaart vind je knappe spreuken, oneliners en doordenkertjes. Alles wat het leven in Haspengouw zo intens beetje
Bourgondisch maakt, dat vind je hier terug in Martenshof. Ook honden zijn er welkom, aan de deur staat altijd een waterbakje
voor hen klaar.
Misschien denk je, deze omgeving ken ik ergens van. Inderdaad, in deze buurt werden heel wat locaties gebruikt voor de
opnames van de succesvolle tv-serie Katarakt over de Haspengouwse fruitsector.
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Fietsen door de zes dorpen van Voeren
Fietsen langs de Voerense dorpjes geeft je een rijk pallet aan
kleuren en natuurlandschappen en de dorpjes zelf bieden ook een
zalige rust. Met een e-bike zijn de hellingen op deze fietsroute geen
probleem, eenmaal op de top van een helling krijg je opnieuw een
uniek panorama. Hou het veilig bij de afdalingen want die zijn vaak
lang. Even gaan we de grens over tot in Eijsden, een klein stadje
langs de Maas. We brengen je met deze route ook langs
bezienswaardige kerken en kapellen, een forellenkwekerij en het
Bezoekerscentrum van de Voerstreek. Natuurlijk kom je langs vele
terrasjes van horecazaken. Er zijn verschillende mogelijkheden om
de route in te korten.

Volgorde van fietsknooppunten

Startplaats > 431 > 430 > 429 > 428 > 427 > 426 > 425 > 424 > 423 > 422 > 421 > 420 > 77 >
76 > 77 > 78 > 100 > richting 431 en aan de kerk naar boven tot eindpunt parking
Praktisch:
 Afstand: 40 km
 Vertrek & einde: Parking in de Boomstraat in ’s Gravenvoeren - Voeren (GPS: N 50°45’23.5728” E 005°45’35.298”). Neem
daar de afdaling naar het centrum van Voeren, eenmaal beneden naar rechts. Voorbij het Bezoekerscentrum ligt
knooppunt 431.
 Aard: fietsroute door de natuur, er zijn een paar stukjes onverhard
 Reliëf: veel hellingen met lange klimpartijen en flinke afdalingen
 Bewegwijzering: zie kaart
 Openbaar vervoer: moeilijk
Honger of dorst:
 In Eijsden zijn er verschillende gelegenheden waarvan een paar langs de Maas.
 In ’s Gravenvoeren zijn er eveneens een paar brasseries en horecazaken waar je iets kan
drinken.

Fietsroute uitbreiden of wijzigen?

Met deze fietsroute kom je geregeld langs een fietsknooppunt. Je kan deze route dan ook naar hartenlust aanpassen met de
fietskaart van het Fietsnetwerk Limburg. Ze is te koop bij de plaatselijke toeristische infokantoren. Ze kan ook online besteld
worden op www.visitlimburg.be
Voor verbeteringen en suggesties op de fietsknooppuntroutes en de bewegwijzering, ga naar ‘meldpunt Fietsparadijs Limburg’,
te vinden op pagina ‘doen’ ‘fietsen’ op www.visitlimburg.be

Routebeschrijving

Startplaats > 431

Vanaf de parking in de Boomstraat neem je de afdaling dan kom je in het hart van ’s Gravenvoeren waar het Bezoekerscentrum
van de Voerstreek is gelegen (nabij knooppunt 431). Daar tegenover staat de Sint-Lambertuskerk.
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Sint-Lambertuskerk en Bezoekerscentrum
De bonkige toren in mergelsteen van de Sint-Lambertuskerk dateert nog deels uit de 14de eeuw,
maar de rest van het gebouw is van recentere datum (laatste kwart 18de eeuw). Boven het
marmeren hoofdaltaar hangt het belangrijkste schilderij van de kerk: “Calvariegroep met Maria
Magdalena”. Elders vind je enkele fraaie beelden uit de 16de tot de 18de eeuw. Het voetstuk van
de doopvont is het oudste deel van de kerk (13de eeuw). In het bezoekerscentrum kan je
behalve veel documentatie ook een film bekijken en een educatieve tentoonstelling.

431 > > 430 > 429 > 428 > 427

Bij knooppunt 429 ligt er een zeer lekkere
stopplaats: Het bakhuis. Vroeger was dit
gebouw deel van de hoeve waar brood
gebakken werd. Bij deze hoeve in Ulvend,
precies op de grens tussen Vlaanderen en
Nederland, werd deze warme locatie
omgetoverd tot ijssalon “’t Bakhuis”. De koeien leveren de melk voor de
bereiding van het heerlijke ijs: www.hetbakhuis.be
Als je in De Planck komt, aan een bredere rijbaan, is 428 rechtdoor:
Plankerweg. Je krijgt langs deze deels autovrije weg een paar prachtige panorama's over de Voerstreek. Aan knooppunt 428
neem je richting 427 komt zo langs Teuven, je eerste dorpje in Voeren.
Teuven, een van de gezelligste dorpjes van Voeren, telt drie populaire horecazaken.
Herberg Moeder de Gans® heeft een uniek interieur dat ver terug gaat in de tijd. Dit combineren ze met een unieke kaart vol
met huisgemaakte biologische gerechten. Over hun speciale keukentechnieken lees je meer op hun website maar je moet het
vooral geproefd hebben. Meer info op www.moederdegans.be
Café Modern. Dit is in 2009 door de kijkers van Vlaanderen Vakantieland verkozen tot café met het strafste interieur van
Vlaanderen. Dit café (restaurant) was vroeger een school en is ingericht met spullen van halfweg de vorige eeuw. Er is zelfs een
Decaporgel dat muziek speelt uit die tijd. Meer info op www.cafemodern.be
Daar tegenover ligt Hotel B&B The Kings Head Inn (www.thekingsheadinn.com).

427 > 426 > 425 > 424

Vanaf knooppunt 426 fiets je even door een open vlakte met het dorpje Remersdaal. Na een kruispunt kom je plots terecht in
het Veursbos en fiets je door het gehucht Veurs naar Sint-Pieters-Voeren. Tussen knooppunt 425 en 424 ligt de Commanderie.
Commanderie en forellenkwekerij
Dit moet je zeker bezocht hebben want vanop straat is er van de
schoonheid van dit landgoed bijna niets te zien. Volg de aanduiding
naar de viskwekerij. Dit kasteel werd gebouwd begin 17de eeuw
door de Ridders van de Teutoonse Orde. Hun inkomen kwam van de
visteelt die gevoed werd door een bron die je nu nog steeds kan zien
in het park. De bron levert het jaar door een constante temperatuur
van 10 graden met een debiet tussen de 5 à 10.000 liter per minuut.
Het kasteel is nog steeds bewoond en sedert eind 19de eeuw
werden er kweekvijvers aangelegd. Naast de forel en zijn varianten
kweekt men hier ook de steur. Het is de oudste forellenkwekerij in
België.

424 > 423 > 422

Bij het knooppunt 424 ligt de Sint-Martinuskerk in Sint-Martens-Voeren. Op de foto hieronder zie je nog de restanten van de
taalstrijd die er woedde in de jaren ’60, ’70 en ’80 van de vorige eeuw. De kerkhofmuur is echter gerestaureerd in 2013.
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St-Martinuskerk
In 1728 werd de huidige Sint-Martinuskerk gebouwd op de plaats
waar eerder ook al een kerk stond. Alleen de vrijstaande Romaanse
toren van die oudere kerk bleef behouden, maar de nieuwe kerk
werd aangebouwd. Barok speelt een hoofdrol in het interieur. Let
ook op de mooie gepolychromeerde beelden naast het hoofdaltaar.
Aan de voet van de oude kerktoren ligt pastoor Hendrik Veltmans
begraven. Op hetzelfde kerkhof rust ook de bemanning van een Brits
vliegtuig dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in de buurt neerstortte.
Achter dit soldatengraf staat een grafkruis uit de 16de eeuw, een van
de oudste in zijn soort in Voeren. Naar de grote Vlaamse voorman in
de Voerstreek, pastoor Hendrik Veltmans, werd het Veltmanshuis
genoemd, het Vlaams Cultureel Centrum gelegen op Kwinten 36.

422 > 421 > 420 > Nederlands netwerk: 77

Bij knooppunt 422 ligt de Steenboskapel. Wie de route wil afkorten kan hier richting 431 kiezen en komt zo in het hartje van de
Voerstreek: ’s Gravenvoeren. De anderen volgen richting 421 en rijden zo Nederland binnen, voor eventjes toch. Hou er
rekening mee dat de Nederlandse bordjes van het fietsknooppuntennetwerk veel kleiner zijn dan bij ons.
Steenboskapel
De Steenboskapel heeft al een lange geschiedenis achter zich. Ze werd halfweg de
19de eeuw gebouwd met opgegraven stenen van een Romeinse villa uit ca. 200
n.Chr. Waarschijnlijk op dezelfde plaats waar toen een tempel stond. De villa zou
zeer groot geweest zijn maar daarvan is hier niets meer te zien. Al de waardevolle
voorwerpen liggen in het museum ‘Grand Curtius’ te Luik. Deze kapel werd
gerestaureerd door de Voerense stichting die alle kapellen en wegkruisen in
beheer heeft. Ga zeker eens binnen in de kapel (tussen 9 en 19u.). Binnenin zouden
er ook relikwieën bewaard worden, waaronder een stukje van het kruis waaraan
Christus stierf, of moeten we dit beschouwen als een legende? Onze ‘local’ was ook
niet overtuigd. Hij wist ons wel te vertellen dat het relikwie de reden is waarom
deze kapel nog een tweede naam heeft, de Heilig-Kruiskapel.

77 > 76 > 77

Tussen knooppunt 420 en 77 ligt het kasteel van Eijsden. Als je er al dorst van gekregen hebt dan lijkt Eijsden wel een ideale
stopplaats. Fiets daarom even door tot knooppunt 76 maar keer daarna terug naar 77. Pijlen wijzen naar het historische
centrum, maar misschien is dit wat overdreven. Het is vooral één
straat met veel restaurantjes en cafeetjes. Het uitzicht bij het water
van de Maas is zeer uitnodigend om je er op een terras neer te
vleien. Mag zeker, maar vergeet niet dat je daarna nog een stukje te
fietsen hebt.
Eijsden en zijn kasteel
Net voor je Eijsden binnenkomt heb je links een prachtig kasteel.
Zeker stoppen aan de poort en even binnenwandelen. Het park is
vrij toegankelijk en toch wel mooi als tussenstop. Het is gebouwd in
de 17de eeuw, een eeuw later verbouwd en zeer goed
gerestaureerd eind de 19de eeuw. Het is nog steeds bewoond door
de eigenaars die op een of andere manier afstammelingen zijn van
de bouwheren van dit kasteel.

77 > 78 > 100 > 431

Nu vang je de terugweg aan. Tussen 100 en 431 ligt het dorp van ’s Gravenvoeren. Net voor de kerk moet je naar rechts in de
Boomstraat naar de parking. Het is nu een stevig stukje klimmen.
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Fietsen in Voeren en de Oostkantons (e-bike)
Met een elektrische fiets kan je een goede helling eenvoudig
oprijden en toch genieten van de omgeving. En zo’n hellingen
zijn er wel een paar op de route door de Oostkantons. Maar
wat bergop gaat moet ook bergaf en dan zoef je door het sterk
wisselende landschap. Het is heerlijk genieten in de bossen en
om die reden brengen we je het Preuswald. Maar ook langs
kastelen, monumenten, leuke dorpspleinen en een prachtige
calavarieberg. Daar horen uiteraard terrasjes bij waarvan
sommigen met een panoramisch uitzicht. Wie nog energie en
tijd over heeft kan de route verlengen door een mooi stukje
Voeren en een forellenkwekerij. Deze route is bewegwijzerd
met knooppunten van Vlaanderen, Nederland en de
Oostkantons.

Volgorde van fietsknooppunten

Remersdaal > 425 > 424 > 429 > 428 > 427 > 92 > 91 > 5 > 4 > 3 > 1 > 92 > 427 > 426 >
richting 425
Praktisch:
 Afstand: 36 km of 48 km
 Vertrek & einde aan de kerk van Remersdaal:
Adres: Obsinnich 10 (kruispunt Smidt), 3940 Voeren (Remersdaal)
Gps coördinaten: N 50°43’52.5” E 005°52’49.9”
 Aard: fietsroute door de natuur
 Reliëf: veel hellinge, waarbij soms zeer steil
 Bewegwijzering: zie kaart
 Openbaar vervoer: moeilijk
Honger of dorst:
 Aan het drielandenpunt zijn er een paar gelegenheden
 Gemmenich: een oerdegelijke bakkerij in het centrum (kruispunt)
 In Moresnet-Chapelle nabij bedevaartsoord
 IJssalon 't Bakhuis (knooppunt 429)
 Brasserie ‘Het Rode Bos’ nabij de start- en stopplaats
Drie soorten knooppunten op deze route
Met deze route start je bij de knooppunten van Vlaanderen, te herkennen aan de nummers die een getal
zijn in de 400-reeks. Even gebruik je ook het netwerk van Nederland (92 en 91). In de Oostkantons gebruik
je het netwerk van de Hoge Venen (5, 4, 1: zie afbeelding hiernaast).

Waarschuwing

We houden niet echt van waarschuwingen maar tijdens deze rit zijn ze op hun plaats.
• Afdalingen zijn soms zeer steil. Je haalt eenvoudig snelheden tot boven de 50 km/uur. Goede
remmen zijn echt geen overbodige luxe.
• Na het Drielandenpunt krijg je een zeer mooie rit door de bossen maar het is een onverhard pad met zeer scherpe
afdalingen. Hou het rustig want soms zijn er onverwachte sleuven en ophopingen van grint.
• Het dragen van een helm is om de twee voorafgaande opmerkingen daarom ten zeerste aanbevolen.
Deze rit is dus niet geschikt voor fijne bandjes.
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Routebeschrijving

Startplaats > 425 > 424 > 429 > 428 > 427

Vanaf Remersdaal is het rustig fietsen langs een brede weg. In het eerste deel doorkruis je het minder bekende Voeren tussen
het Veursbos (fietst er dwars door) en het Vrouwenbos (knooppunt 425). De eerste grote gemeente van Voeren is St-PietersVoeren met de bekende Commanderie, nu een forellenkwekerij met horeca. Als je dit wil bezoeken moet je net voorbij 425
even kort afwijken van de route. Aan het kruispunt met links een vakantiewoning in imitatie-vakwerk sla je rechts de straat
'Commanderie' in. Zo kom je aan de ingang van de viskwekerij en het kasteel Commanderie.
Daarna gaat het via 424 met Sint-Martens-Voeren en zijn spoorwegviaduct naar 429. Het is wel even oppassen in Sint-MartensVoeren waar je bij knooppunt 424 rechts een zeer smal pad in moet fietsen naar 429. Het smalle pad is kort maar ook gebruikt
door voetgangers. Daarna begin je aan een mooie klimpartij naar 429. Daarna via De Plank naar 428. Op dit laatste stuk krijg je
een mooi uitzicht. Bij 428 naar 427 via Teuven.
Commanderie en forellenkwekerij
Dit moet je zeker bezocht hebben want vanop straat is er van de
schoonheid van dit landgoed bijna niets te zien. Dit kasteel werd
gebouwd begin 17de eeuw door de Ridders van de Teutoonse Orde.
Hun inkomen kwam van de visteelt die gevoed werd door een bron
die je nu nog steeds kan zien in het park. De bron levert het jaar door
een constante temperatuur van 10 graden met een debiet tussen de
5 à 10.000 liter per minuut. Het kasteel is nog steeds bewoond en
sedert eind 19de eeuw werden er kweekvijvers aangelegd. Naast de
forel en zijn varianten kweekt men hier ook de steur.
Spoorwegviaduct
Tijdens de Eerste Wereldoorlog gaven de Duitse bezetters opdracht
tot aanleg van een spoorlijn tussen Aken en Tongeren. Het meest
opvallende kunstwerk op dat traject is dit spoorwegviaduct met een
lengte van 250 m, net buiten de dorpskern van Sint-Martens-Voeren,
dat 18 tot 23 meter boven het landschap uitsteekt. Tot dezelfde spoorlijn hoort een 2 km lange tunnel in het gehucht Veurs.
Op dit spoortraject reden zowel goederen-) als passagierstreinen, maar deze vorm van openbaar vervoer kende een einde in
1958.
St-Martinuskerk
In 1728 werd de huidige Sint-Martinuskerk gebouwd op de plaats
waar eerder ook al een kerk stond. Alleen de vrijstaande Romaanse
toren van die oudere kerk bleef behouden, maar de nieuwe kerk
werd aangebouwd. Barok speelt een hoofdrol in het interieur. Let
ook op de mooie gepolychromeerde beelden naast het hoofdaltaar.
Aan de voet van de oude kerktoren ligt pastoor Hendrik Veltmans
begraven. Op hetzelfde kerkhof rust ook de bemanning van een Brits
vliegtuig dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in de buurt neerstortte.
Achter dit soldatengraf staat een grafkruis uit de 16de eeuw, een van
de oudste in zijn soort in Voeren. Naar de grote Vlaamse voorman in
de Voerstreek, pastoor Hendrik Veltmans, werd het Veltmanshuis
genoemd, het Vlaams Cultureel Centrum gelegen op Kwinten 36.
Wegkruisen
Wegkruisen zijn opvallend aanwezig in het Voerense landschap, zowel metalen als houten exemplaren. Ze wijzen op een lokaal
sterk verankerde uiting van godsvrucht uit de 19de eeuw. Er zijn ook nog oudere stenen kruisen, die al in de 16de eeuw in het
landschap opdoken, meestal met de functie van “ongelukskruis” aan een wegsplitsing.
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TEUVEN
Teuven, een van de gezelligste dorpjes van Voeren, telt drie populaire horecazaken.
Herberg Moeder de Gans® heeft een uniek interieur dat ver teruggaat in de tijd. Dit combineren ze met een unieke kaart vol
met huisgemaakte biologische gerechten. Over hun speciale keukentechnieken lees je meer op hun website maar je moet het
vooral geproefd hebben. Meer info op www.moederdegans.be
Café Modern. Dit is in 2009 door de kijkers van Vlaanderen Vakantieland verkozen tot café met het strafste interieur van
Vlaanderen. Dit café (restaurant) was vroeger een school en is ingericht met spullen van halfweg de vorige eeuw. Er is zelfs een
Decaporgel dat muziek speelt uit die tijd. Meer info op www.cafemodern.be
Daar tegenover ligt Hotel B&B The Kings Head Inn (www.thekingsheadinn.com). Op dezelfde plek en van dezelfde familie kan
je kort of uitgebreid genieten in Frituur, Café, Restaurant Bie De Buure (www.biedebuure.be).

427 > 92

Een richtingsverandering brengt je van 427 naar het Nederlandse knooppunt 92. Opgepast, dit zijn kleinere bordjes en die ben
je zo voorbij. In een scherp bocht heb je links de toegang tot het kasteel van Sinnich. Veel is er vanop straat niet te zien. Het
was eerst een klooster die in de 12de eeuw werd gebouwd. Bij de Franse revolutie, eind de 18de eeuw, werd het klooster
gesloten en verkocht. Het is nu nog steeds in private handen.
Er wacht je nu een mooi klimmetje door het Bos van Beusdaal.
Als je het bos komt uitgereden heb je rechts een klein monument. Je bevindt zich
nu op de grens tussen Vlaanderen en Wallonië.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er hier een netwerk van hoogspanningsdraden
gespannen die moesten voorkomen dat men van bezet Duits gebied naar het neutrale
vrije Nederland zou vluchten. De versperring was zo'n 2 meter hoog. Zoals steeds waren
de mensen zeer inventief om te vluchten: met de polsstok over de draden springen, een
houten ton tussen de draden spannen om een opening te krijgen ... velen echter, volgens
sommige bronnen 3000, vonden hier de dood.
Wat verder in een afdaling kom je langs een kleine bunker. Als je daar even stopt
kan je in de bunker en krijg je een zicht op het landschap. Buiten de bunker heb je ook een zicht op het kasteel Beusdael.
Kasteel Beusdael
Dit kasteel is privaat bezit en kan dus niet bezocht worden. Zijn
geschiedenis gaat terug tot wellicht de 13de eeuw toen hier een
donjon gebouwd werd. Eind 19de eeuw kreeg het kasteel zijn
huidige vorm. Eigenaardig genoeg bezitten de kasteeleigenaars niet
veel grond en bossen want dat is nog steeds in eigendom van een
andere familie. In 1934 werd het kasteel met bijhorende hoeve
verkocht wegens geldproblemen. Doch de vele bossen werden niet
verkocht. Zij zijn nu nog in het bezit van hun afstammelingen. De
huidige eigenaars kochten het kasteel in 1976.

92 > 91 > 5

Bij je rit van 92 naar 91 kom je langs het knooppunt 1 van de
Oostkantons maar dat is niet te zien, daar staat een kapel. Even voorbij die kapel fiets je over de Geul. Daar staat de
Watermolen van Terbruggen of althans de restanten ervan. Meer informatie hierover lees je op een infopaneel in het
Nederlands. Vanaf 91 volg je richting 5 van de Oostkantons. Dat is een totaal ander bordje zoals de afbeelding op de inleidende
pagina van deze route.
Je komt in het dorpje Gemmenich en als je een koffiekoek lust of iets gezonder dan kan je terecht in de bakkerij in het
centrum. Je kan er nog koeken kopen uit grootmoeders tijd aan een democratische prijs. Het is heel eenvoudig te vinden: als je
in het kleine centrum komt moet je even naar rechts. Er is maar één bakkerij.
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Nog voor je knooppunt 5 bereikt ben je aan het Drielandenpunt waarna je dan door het Preuswald fietst.
Eenmaal boven aan het Drielandenpunt brengt de wegwijzer je onmiddellijk naar het Preuswald rechts. Als je echter het
Drielandenpunt zelf even wil verkennen dan moet je naar links. Je kan niet naast de grenspalen kijken.
Opgelet: je krijgt nu een gevaarlijke afdaling door het Preuswald. De foto links lijkt vrij onschuldig maar je moet echt wel hard
op de remmen duwen. Bovendien is het onverhard wegdek en lopen er sleuven van water die je bij hoge snelheid uit
evenwicht kunnen brengen of zelfs de controle over je stuur doen verliezen. Vanaf knooppunt 5 is het terug wat rustiger
fietsen.
Drielandenpunt
Het drielandenpunt vormt de grens tussen Duitsland (Aken
ligt op ca. 7 km), België en Nederland. Het toeristisch
gedeelte met de uitkijktoren (Koning Boudewijntoren 50 m)
ligt op Belgisch-Nederlands grondgebied, gemeente Vaals. Je
kan van hieruit ook wandelingen maken, meer informatie is
er te vinden recht tegenover de parking in het bos. Waar je
een grenspaal met twee arduinen puntstenen ligt het
hoogste punt van Nederland (322,5m boven zeespiegel) foto
rechts. Dit wordt aanzien als het symbolische drielandenpunt,
maar het échte punt bevindt zich op goed 50 meter verder.
Daar staat één arduinen puntsteen met de letters B, D en Nl.
Het bos is Duitsland, de uitkijktoren staat op Belgisch
grondgebied, het labyrinth op Nederlandse bodem. Dat
doolhof van hagen met een lengte van 2,2 km is trouwens het
grootste van Nederland. De toren is wel aan te bevelen bij
mooi weer. Een glazen lift brengt je tot aan de top. Op een
paar honderd meter vandaan staat de Wilhelminatoren, de nieuwe sinds 2011 want er is ook nog een oude uit 1951. Een
indruk van wat je er allemaal te zien krijgt boven vind je op www.drielandenpunt.be
Echte 3LP foto invoegen ##
Preuswald
Met het Preuswald zit je boven de 300 meter hoogte. Het is een heel bijzonder bos door zijn ondergrond: een mengeling van
vuursteen met zand en leem. Mogelijks komt de naam 'Preus' wel van een oud Frans woord 'Pireus' wat 'stenig' wil zeggen.
Maar het kan evengoed uit het oud-Duits komen. Dan staat dit voor de betekenis van 'grens'. Preuswald maakt immers deel uit
van het Aachener Wald. Schrik niet als de weersomstandigheden hier licht verschillen. Een bos bovenop een heuvel vangt
nogal veel wolken en dus ... regen.

5>4

Als je uit het Preuswald komt dan ben je in Moresnet-Chapelle, een
bedevaartsoord. En daar horen uiteraard een paar horecazaken bij. Er zijn
ook openbare toiletten als je het bedevaartsdomein binnen komt. Daar is
eveneens de ingang tot de calvarieberg en de kerk. De richting knooppunt 4
brengt je in het dorp van Moresnet waar je een klein museum ziet en
achter de kerk de grote spoorwegviaduct. Wat verder, buiten het dorp, kom
je aan knpt. 4.
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Moresnet bedevaartsoord
Het bedevaartsoord dankt zijn ontstaan aan een wonder halfweg de 18de eeuw. Een
zekere Peter Arnold had epilepsie en was zeer gelovig. Hij liet een klein beeldje van de
heilige Maria meebrengen uit Aken. Dat plaatste hij in een huisje aan een eik in het
nabijgelegen bos. Zo kon hij ongestoord bidden voor zijn genezing. Op die plaats staat nu
de kerk. Na een tijdje kreeg hij geen aanvallen van epilepsie meer. Toen werd dit aanzien
als een wonder, te danken aan het Mariabeeldje. Er kwamen nogal wat bedevaarders
naar dat beeldje aan die eikenboom. Niet ongebruikelijk voor die tijd waren er nog een
paar wonderen te danken aan dit Mariabeeldje en dan was er de Franse revolutie. Peter
Arnold verborg het beeldje bij hem thuis in een houten kist. Toen het weer wat rustiger
werd wou hij het beeldje nemen om het opnieuw aan de eik te plaatsen en het lag niet
meer in de kist. Hij vond het beeld terug aan de eik. Een nieuw wonder was geschied en
goed voor een nieuwe stroom van bedevaarders.
Toen Peter Arnold stierf werd er een eerste kapel gebouwd. Die was uiteraard na een
tijdje te klein en werd vergroot, opnieuw afgebroken en nieuw heropgebouwd. Er kwam
een klooster bij van de Franciscanerorde en een calvarieberg. Het laatste bouwwerk
dateert van 1990 toen een genadekapel werd gebouwd aan de huidige kerk. Die kapel
dient nu uitsluitend voor de verering van het wonderbaarlijke Mariabeeldje. De
erediensten worden opgedragen in de kerk. Wat je zeker niet mag missen is de kruisweg
op de calvarieberg. Bij de aanleg rond 1900 was dit vlak grasland. De heuvels zijn dus kunstmatig. De lange kronkelende weg
brengt je langs 14 staties van de kruisweg. Daarbij is veel aandacht besteed aan de bomen die werden aangeplant. Sommigen
dragen zelfs een naamplaatje. Bij de laatste statie krijg je het gevoel van in een park te wandelen.
Moresnet
Moresnet is vooral bekend omwille van zijn spoorwegviaduct. Ze is
1200 meter lang en werd gebouwd in 1916 en grondig gerestaureerd in
2005. Ze is nu nog in gebruik voor het goederenvervoer tussen Aken en
de haven van Antwerpen. Op werkdagen rijden er toch tussen de 50 en
80 treinen over de viaduct. Moresnet heeft eveneens een klein
museum recht tegenover de kerk. Voor dit museum ligt een stuk van de
vroegere viaduct die bij de renovatie grotendeels vervangen werd. Het
museum is slechts twee zondagen open per maand (1ste en 3de) van
mei t/m oktober. Je kan er terecht voor de geschiedenis van de viaduct
en het dorp.
Neutraal Moresnet, een mini-staatje
Wist je dat Kelmis/Moresnet gedurende meer dan 100 jaar een
onafhankelijk mini-staatje was? Pas in 1920 kwam het bij België. Alles begon in 1805
toen een zekere Dony, uitvinder, aan Napoleon een concessie vroeg voor 8000 hectaren
land waar hij grondstoffen wou delven. Hij wou daar zelfs een smak geld per jaar voor
betalen.
Op dat lapje grond werd er al eeuwen zink opgegraven. Maar het was niet winstgevend
omdat het verwerkingsprocédé geen zuivere zink opleverde. Bovendien ging er tijdens
de productie nog eens veel zink verloren. De fabriek, Vieille Montagne (vertaald: oude
berg), was daarvoor uitgebaat door de Franse staat. Wat niemand wist was dat Dony
bezig was met een revolutionaire manier om zuivere zink te produceren.
In 1809 geeft Dony aan Napoleon een zinken bad cadeau. Bijzonder en uniek was dat
dit bad voorzien was van een uitvinding waardoor het water op een ideale temperatuur
bleef. Napoleon was zo verknocht aan dit bad dat hij het zelfs meenam op zijn reizen.
Een jaar later kreeg Dony de vergunning om niet alleen zink te ontginnen maar ook te
verwerken tot een afgewerkt product. Zijn uitvinding bracht zuivere zink voort zonder
verlies tijdens het productieproces.
Moresnet was dus een belangrijke plaats geworden. Dony was echter geen zakenman
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en moest uiteindelijk een belangrijk deel verkopen, maar hij bleef wel verantwoordelijk voor de productie tot aan zijn dood. En
de fabriek maakte de regio zeer welvarend. In 1922 sloot de zinkmijn.
Toen Napoleon overwonnen was moest men de grenzen hertekenen. Dit verliep niet via een leien dakje. Zowel Nederland als
Pruisen wilden dat het rijke Moresnet tot hun grondgebied behoorde. Doch een beslissing bleef uit want de onderhandelaars
kwamen nooit tot een akkoord. Zo werd het mini-staatje Neutraal Moresnet in 1816 een feit. De burgemeester van de
hoofdstad Kelmis was het staatshoofd, de veldwachter was stafchef van het leger dat bestond uit één man, hijzelf.
Zo onderstonden gedurende tientallen jaren heel eigenaardige toestanden. Weinig belastingen trok veel gelukzoekers aan. De
bevolking groeide exponentieel maar maakte het leven er niet eenvoudiger op. Om te huwen moest je al bijna toestemming
vragen aan drie staatshoofden. Philip Dröge schreef een boek met de titel 'Moresnet' over het leven in dit mini-staatje
gedurende zijn honderdjarig bestaan. Het leest heel vlot en bevat heel wat leuke en verrassende verhalen.
Het boek verscheen in 2016 en heeft als ISBN-nummer: 9789000349609, uitgegeven door Spectrum.

4>3>1

Vanaf knooppunt 4 is het heerlijk fietsen langs de Geule via knooppunt 3
naar 1. Zo kom je langs Plombières waar je een mooie verrassing van een
kerk wacht. Maar misschien eerst even de juiste richting aangeven. Het
bordje voor de kerk van Plombières staat heel eigenaardig. Voor alle
duidelijkheid: met de kerk voor je moet je naar links fietsen.
Onze-Lieve-Vrouwerkerk
Je bevindt zich nu in 'Blieberg' of Plombières. Hier lag die befaamde
zinkmijn en werd het vanaf 1820 een zeer welvarend plaatsje. De kerk, een
neo-byzantijnse kerk, is hiervan een restant. De naam Blieberg doet
herinneren aan het feit dat ze hier vroeger Duitstalig waren. De inwoners
hebben echter gekozen voor de Franse taal.
Nabij de kerk, bij de parking zie je nog een mijnkarretje. Voor alle duidelijkheid, dit is niet van de zinkmijn. De site van de
vroegere zinkmijnen is nu een natuurreservaat. Vanaf de kerk zijn er mogelijkheden om wandelingen te maken in dit gebied.

1 > 92 > 427 > 426 > richting 425

Knooppunt 1 ligt bij de kapel. De terugweg is spijtig genoeg via hetzelfde traject, andere
mogelijkheden maakten de fietslus te lang. Vanaf 92 kom je via het kasteel Beusdael met een mooie
klim voor de boeg tot aan het bos. En dan gaat het gelukkig bergaf tot 427.
Bij knooppunt 427 moet je naar 426 en dan in de richting van 425 om je startplaats in Remersdaal te
bereiken.
Honger of dorst? Dan is het best om met de fiets tot in Teuven te fietsen vanaf knooppunt 427 in de
richting van 428, dat is amper 1 km. In Teuven zijn er heel weinig parkeerplaatsen voor auto’s en met
de fiets parkeren is er uiteraard geen probleem. De horecagelegenheden hebben we eerder besproken in deze route.
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