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De	rit	van	vandaag	brengt	ons	naar	het	fietsparadijs	Limburg	:	mooi	en	afwisselende	landschappen,	fietsen	
door	ongerepte	natuur	van	het	nationaal	park,	Hoge	Kempen	en	we	fietsen	zelfs	door	het	water.	

Startplaats	 is	 Leopoldsburg.	 Dit	 is	 vooral	 bekend	 vanwege	 de	 kazerne	 Leopoldsburg	 en	 de	 uitgestrekte	
oefenterreinen	 van	 het	 Belgisch	 leger.	 De	 terreinen	 werden	 ingericht	 in	 1835	 als	 verdediging	 tegen	
Nederland	 door	 koning	 Leopold	 I,	 die	 er	 in	 de	 beginjaren	 als	 graag	 geziene	 gast	 geregeld	 verbleef	 in	 zijn	
Koninklijke	villa.		

Wij	starten	richting	Beringen.	Na	6	km	zijn	wij	al	 ter	hoogte	van	de	steenkoolmijn	van	Beringen.	Deze	was	
een	 van	 de	 zeven	mijnen	 van	 het	 Kempens	 steenkoolbekken.	Deze	
Kempense	 mijnzetel	 was	 gevestigd	 in	 Beringen	 doch	 de	
steenkoolmijn	 zelf	 ligt	 op	 het	 grondgebied	 van	 Hoesel,	 heden	
deelgemeente	 van	 Beringen.	 Wat	 verder	 fietsen	 wij	 voorbij	 de	
mijnterril	van	Heusden-Zolder.	Deze	terril	is	opgebouwd	uit	steen	die	
bij	 de	 steenkoolwinning	 mee	 naar	 de	 oppervlakte	 is	 gebracht.	 De	
helling	 aan	 de	 zuidkant	 van	 de	 terril	 heeft	 een	 eigen	microklimaat	
waardoor	heel	wat	 zeldzame	planten	en	diersoorten	 zich	hier	 thuis	
voelen.	De	begrazing	door	een	grote	kudde	schapen	zorgt	voor	een	
stevige	grasmat	die	erosie	tegengaat.	Aan	de	voet	van	de	steenberg	
ligt	Lindeman,	één	van	de	eerste	 tuinwijken	van	Limburg.	Nu	rijden	
we	 naar	 Houthalen	 Helchteren.	 Na	 31	 km	 rijden	 wij	 voorbij	
recreatiedomein	 Kelchterhoef.	 Nu	 gaat	 het	 door	 Zonhoven	 naar	
Bokrijk.	 Na	 49	 km	 fietsen	wij	 dwars	 door	 de	 vijvers	 van	Wijers.	 De	
Wijers	is	een	uniek	gebied	in	Vlaanderen	met	meer	dan	1000	vijvers.	
Aan	het	domein	Bokrijk	gaan	wij	via	een	fietspad	van	212	m	lang	en	3	
m	breed,	met	het	water	aan	beide	zijden	op	ooghoogte,	fietsen	door	
het	 water.	 Links	 en	 rechts	 van	 het	 fietspad	 kijk	 je	 over	 de	
waterspiegel	 heen.	 Een	 leuke	 ervaring	 heel	 dicht	 bij	 de	 natuur.	 Je	
ziet,	voelt	en	ruikt	het	water.	Het	gaat	nu	richting	Albertkanaal	waar	
wij	 3,5	 km	 naast	 fietsen.	 Van	 hieruit	 gaat	 het	 naar	 Genk	 waar	 wij	
volledig	rond	rijden.	Nu	richting	As	en	Opglabeek.	Hier	gaan	wij	na	94	
km,	hoog	tijd	dus,	iets	zoeken	om	te	eten.		

Na	 de	 middag	 gaat	 het	 naar	 Neerglabbeek,	 Opitter,	 Wijshagen,	
Ellikom,	Reppel,	Kaulille	en	zo	naar	Klein	Brogel.	We	fietsen	naast	het	
militair	domein	Klein	Brogel,	de	 thuishaven	van	de	Belgisch	F-16	en	
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Tussen	vijvers	en	mijnen	
		

	 	 	
		

rit	 km	 vertrekplaats	 vertrekuur	 		
grA	 170	km	 Leopoldsburg	 8.30u	 		
grB	 140	km	 Leopoldsburg	 8.30u	 		
grC	 107	km	 Leopoldsburg	 8.30u	 		
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het	is	ook	een	navo	luchtmachtbasis.	Wij	zijn	nu	137	km	ver	en	nu	gaat	het	nog	naar	Peer,	Overpelt,	Eksel	en	
Hechtel-Eksel.	 Vanaf	 hier	 volgen	 wij	 de	 Hechtelsesteenweg	 richting	 Leopoldsburg	 dat	 wij	 na	 170	 km	
bereiken.	

	

	

De	 B	 rit	 start	 juist	 hetzelfde	 tot	 in	 Helchteren	 (min	 3	
km).	 Wij	 volgen	 nu	 hetzelfde	 parcours	 tot	 voorbij	
Bokrijk	 maar	 fietsen	 niet	 naar	 het	 Albertkanaal	 maar	
rechtstreeks	naar	Genk	(min	8	km).	Nu	gaat	het	naar	As	
en	Opglabbeek	 (min	 5	 km),	 	waar	 ook	 de	middagstop	
zal	zijn	na	78	km.	

Kazerne	Van	Leopoldsburg	

	

Na	het	eten	volgen	wij	terug	hetzelfde	parcours	tot	Wijshagen	en	fietsen	wij	door	Meeuwen-Gruitrode	en	zo	
naar	 Peer,	 waar	 wij	 terug	 aansluiten	 op	 de	 A	 rit	 (min	 14	 km).	 Van	 hieruit	 volgen	 wij	 dezelfde	 weg	 tot	
Leopoldsburg	dat	wij	bereiken	na	140	km.	

	

Ook	de	C	 rit	 start	 vandaag	 in	 Leopoldsburg	 en	
volgt	 vandaag	 bijna	 hetzelfde	 parcours	 als	 de	
grA	en	de		grB	maar	met	de	nodige	afkortingen	
natuurlijk.	Het	gaat	ook	richting	Beringen,	waar	
wij	 al	 een	 klein	 stukje	 korter	 rijden.	 Dan	 gaat	
het	 naar	 Houthalen-Helchteren	 en	 Heusden-
Zolder	waar	wij	na	16	km	het	mijnterril	voorbij	
fietsen.	Boven	op	de	top	van	de	mijnterril	is	een	
drie	 sterrenplekje.	 Bij	 helder	 weer	 heb	 je	 hier	
een	fascinerend	uitzicht	op	de	omgeving	en	kan	
je	kilometers	ver	kijken.	

Mijnterril	Heusden-Zolder																																																																																																																																																																																																																																																																																

	

Wij	hebben	daar	nu	geen	tijd	voor	en	rijden	verder	naar	het	openluchtmuseum	van	Bokrijk	en	zijn	dan	41	km	
ver.	 Tijd	 voor	 een	 koffiepauze	 dus.	 Het	 openluchtmuseum	 maakt	 de	 geschiedenis	 tastbaar	 en	 'zelf	
beleefbaar'.	Oude	ambachten	kan	men	aan	het	werk	zien.	Het	museumdeel	van	Oost-Vlaanderen	en	West-
Vlaanderen	 toont	 onder	meer	mandenvlechten,	wolverven,	 schoenmaken,	 houtdraaien,	 vilten	 en	 hoeden	
maken.	Hiervoor	trekt	het	openluchtmuseum	meester-ambachters	aan.	Het	museumdeel	van	Haspengouw	
staat	 in	 het	 teken	 van	 de	 'levende	 geschiedenis'.	 Acteurs	 verlevendigen	 op	 historisch	 correcte	 wijze	 de	
museumgebouwen	 en	 brengen	 het	 leven	 zoals	 het	 was,	 honderd	 jaar	 geleden.	 Het	 museumdeel	 van	 de	
Kempen	wordt	voorbehouden	voor	het	uitwerken	van	de	jaarthema's	van	Bokrijk.		



jaarprogramma	2018	

	 -73-	

Na	 de	 koffie	 zetten	 wij	 onze	 tocht	
verder	 en	 fietsen	 wij	 ook	 dwars	
door	het	water.																											

Het	 gaat	 nu	 verder	 richting	 Genk,	
Zutendaal,	 AS	 en	 Opgladbeek.	 Na	
80	 km	 zijn	 wij	 in	 Meeuwen-
Gruitrode,	tijd	om	iets	te	zoeken	om	
de	boterhammen	op	te	eten.	Na	het	
eten	 gaat	 het	 verder	 via	 Peer	 en	
Hechtel-Eksel.	 De	 laatste	 6	 km	
rijden	 wij	 door	 het	 kamp	 van	
Beverlo.		

	

Het	Kamp	Beverlo	is	een	dienstverlenende	eenheid	van	185	militairen	in	het	garnizoen	Leopoldsburg.	Op	de		
diverse	 schietstands,	 oefenterreinen	 en	 trainingsinstallaties	 kunnen	 eenheden	 zich	 op	 een	 realistische	
manier	voorbereiden	op	buitenlandse	missies.		

Na	107	km	zijn	wij	een	beetje	moe	maar	wel	voldaan	terug	waar	we	vertrokken	zijn	:	in	Leopoldsburg!!	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

natuurgebied	de	Wijers	


