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Limburg : in de natuur
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A-rit : 168km.
Net als het vorig jaar vertrekken wij in Zonhoven en gaan we op zoek naar het mooiste wat de natuur in
Limburg ons te bieden heeft. Al vrij vlug zijn wij op een oude spoorwegbedding richting HouthalenHelchteren. Wat verder komen we aan de mijnterril van Heusden-Zolder. Deze mijnsite is de stille getuige van
wat eens een van de meest bloeiende industrieën van Limburg was. De mijnexploitatie in Zolder starte in
1923. Toen de mijn in 1992 haar deuren sloot, betekende dit het einde van de laatste mijn in de
Benelux. Enkele belangrijke gebouwen van de voormalige mijnzetel zijn als monument beschermd in
1993. De meeste hiervan hebben reeds een andere bestemming gekregen. De mijnterreinen zijn omgevormd
tot een modern bedrijvenpark.
Het voormalig steenstort, de mijnterril, is geklasseerd als natuurreservaat. De top bevindt zich op een
hoogte van 155 m. Een groot deel is toegankelijk als wandelgebied. Het gaat verder naar Helchteren waar wij
passeren langs de kasteelbrouwerij Ter Dolen. Onze tocht gaat verder naar Hechtel-Eksel. Hier zijn wij aan de
achterzijde van het militairdomein van Leopoldsburg. Wat verder zijn we in het domeinbos Pijnven waar we
de attractie van de dag gaan meemaken.
Een unieke ervaring wacht ons op. Via een
iconische fietsbrug kunnen we tussen de kruinen
van de bomen in Bosland genieten. Op dit
fietspad geraak je veilig in hogere sferen.
Letterlijk, want je fietst via een dubbele cirkel
naar de kruinen van de bomen. Je ziet, voelt en
ruikt de Boslandse natuurpracht. Ervaar het zelf!
De fietsbrug, een dubbele cirkel met een
doorsnede van 100 meter en maar liefst 700
meter lang, stijgt geleidelijk (3-4%) tot 10 meter
hoogte. Pijnven, Bosland is gelegen in

Noordwest-Limburg en valt samen met de
gemeentegrenzen van Hechtel-Eksel, Overpelt en
Lommel. Het gebied omvat meer dan 4.500 hectaren bos
en is daarmee het grootste aaneengesloten bosgebied
van Vlaanderen. Het gaat nu verder naar Overpelt,
Neerpelt, Achel en Hamont-Achel tot op de grens met
Nederland. Vervolgens richting Bocholt, waar wij een
plaatsje zoeken om onze boterhammen op te eten. Na
de middag gaat het naar Reppel en langs Grote Brogel,
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Ellikom, Wijshagen en Meeuwen-Gruitrode. Het gaat naar Opglabeek en Zwartberg. De Steenkoolmijn van
Zwartberg heette voluit 'Société Anonyme Charbonnages des
Liégeois en Campine' en werd vanaf 1910 opgestart met Luiks
kapitaal. De exploitatie begon in 1925. De mijn werd in 1966
gesloten, wat gepaard ging met rellen, waarbij enkele doden
vielen.
Na de mijnsluiting werden bijna alle gebouwen en installaties
gesloopt. De terril, het kantoorgebouw en enkele kleinere
gebouwen zijn over gebleven. Het mijnterrein werd omgevormd
tot de Industriezone Genk-Noord. Wij zijn nu in Genk en verder
komen we aan in Winterslag, nog een mijndorp.
Wij fietsen nu naar Bokrijk, waar wij net als de vorig jaar door het water fietsen, altijd een leuke beleving. Nu
rest ons nog een aantal km en wij zijn terug in Zonhoven na 168km.
B-rit : 129km.
De B rit volgt hetzelfde parcours tot voorbij de fietsbrug. Door het domeinbos pijnven gaat het naar KleineBrogel, Kaulile en Bocholt, waar wij ook de boterhamen zullen eten. Na de middag volgen wij terug hetzelfde
parcours als de A rit tot in Elikom. Nu gaat het naar Opgladbeek en Genk, eenmaal door Genk zijn wij terug
op het Parcours en eindigen in Zonhoven met 129km op onze teller.
C-rit : 103km.
Ook de C rit is idem zoals A en B rit. Door het domeinbos Pijnven gaat het naar Hechtel-Eksel en Peer,
Meeuwen-Gruitrode, Zwartberg, Houthalen. Vanaf hier gaat het recht naar Zonhoven. Wij fietsen niet door
het water, omdat wij anders aan te veel km komen, maar de rit is daarom zeker niet minder mooi.
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