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Variatie troef in het hart van De Wijers met zijn 1.001 vijvers. Tijdens deze glooiende heideroute rijg je 
zandvlaktes, bossen, groene weides en de heidelandschappen aan elkaar. 

Goesting in een korte fietstocht tussen de vele buien door? Dan is deze vlakke route van 28 kilometer ideaal. 
Van glooiende heidelandschappen tot bos en heel wat vijvers: variatie troef tijdens deze toer doorheen 
Houthalen-Helchteren, Zonhoven en een noordelijk stukje van Genk. 

Je fietst in een rustgevend, natuurlijk decor en passeert ook langs enkele gezellige dorpskernen. Maar het 
belangrijkste: je cirkelt rond de meest waardevolle heidelandschappen van Limburg en wordt dus verschillende 
keren getrakteerd op een prachtig uitzicht over de heide. Die staat nu uiteraard niet in bloei: voor een prachtig 
purperen tapijt moet je eind augustus terugkomen. Wat niet wegneemt dat deze route in het vroege voorjaar ook 
de moeite is. 
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Mijnverleden 

Je start in Domein Kelchterhoef, waar je het unieke waterlandschap van De Wijers in al haar facetten kan 
ontdekken. Tussen knooppunt 316 en 300 laat je je verrassen door een stuk mijnverleden in het gebied van de 
Laambroekvijvers. Achter de vroegere mijnterril van Houthalen-Helchteren, die begin jaren zeventig platgeduwd 
werd om plaats te maken voor het industrieterrein, ligt het voormalige pomphuis. Dit gebouw uit 1939 werd 
gebruikt om koelwater uit de vijver naar de steenkoolmijn te pompen. Het ondertussen vervallen pomphuis, vlak 
aan de waterspiegel, vormt de ideale plek voor dé perfecte instagramfoto. 

Tussen knooppunt 316 en 79 fiets je over het oude kolenspoor. Om de miljoenen tonnen steenkool die werden 
bovengehaald uit de mijnen ergens kwijt te geraken, vormde het kolenspoor de verbinding van de ene koolmijn 
naar de andere en uiteindelijk naar het Albertkanaal. De spoorwegbruggen en de oude rails langs het fietspad 
tussen knooppunt 305 en 79 zijn hier een getuige van. 

Uitgestrekt 

Het mooiste uitzicht van de route vind je halfweg knooppunt 305 en 79: in natuurgebied De Teut krijg je met één 
uitzicht de perfecte samenvatting van je fietsroute. Je kijkt vanop het oude spoor uit over een reeks vijvers en 
een uitgestrekt heidelandschap, in de verte afgelijnd met dennenbossen. Met wat geluk kom je de kudde 
schapen tegen, die gebruikt wordt om de heide te begrazen. 

De fietsroute brengt je ook langs Hengelhoef, met zijn bezoekerscentrum in een gerenoveerd Kempisch 
vakwerkhuis. In en rond het bezoekerscentrum beleef je het vroegere leven op de heide. Verder is dit de 
uitvalsbasis om de natuurgebieden in de omgeving te verkennen. Je kan inspiratie opdoen in de heide- en 
insectentuin en de eco-volkstuin, de imkerij bezoeken of een kijkje nemen in de schapenstal. Het 
bezoekerscentrum van Hengelhoef is eveneens een fietscafé. Hier geniet je van een heerlijk drankje in een 
natuurlijk kader. 

Een andere optie om even bij te tanken is bakkerij en koffiehuis ComPani in het centrum van Houthalen, waar 
men zweert bij lokale en eerlijke ingrediënten. Op de kaart: een lekkere koffie met gebak of een warme tas verse 
soep. 

Wie nog niet moe is na aankomst in Kelchterhoef kan vanhieruit nog slenteren op het vlonderpad over de vijver, 
het natuurreservaat Tenhaagdoornheide verkennen of door één van de eeuwenoude bomendreven struinen. De 
ecologische speeltuin van het domein is dan weer leuk voor de kinderen. 

Glooiende heideroute 

Waar parkeren? 

Domein Kelchterhoef, Kelchterhoefstraat, Houthalen-Helchteren 

Aantal km? 

28 kilometer 

Aard van het parcours? 

Vlakke fietstocht in een natuurlijk decor. De route is geheel verhard en je fietst voor 90 procent van de tijd over 
autovrije fietspaden. 

Fiets huren? 

Fietsverhuur De Bosberg 

Fietsenverhuur Hengelhoef 

Elektrische fiets opladen? 



Bistrobar de Statie, Heusden-Zolder De Bosberg, Houthalen-Helchteren 

Meer info:www.visitlimburg.be 
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