
HAMONT-ACHEL, WAAR TEUTEN EN 
TRAPPISTEN ELKAAR ONTMOETEN. 

Fietsen en
wandelen



Fietsen en wandelen 
in Hamont-Achel 

De groene omgeving van Hamont-Achel heeft heel wat te bieden voor fervente 
wandel- en fi etsliefhebbers. Het charmante stadje bevindt zich namelijk 
midden in De Groote Heide, een grensoverschrijdend natuurgrenspark van 
maar liefst 6.000 hectare. Het open landbouwlandschap, de stille uitgestrekte 
natuurgebieden, de geurende harsige naaldbossen, het groen rondom de 
Warmbeekvallei en de verrassende historische getuigenissen in de centra 
maken van Hamont-Achel de plek bij uitstek voor wandelaars en fi etsers.

In de groene long tussen Hamont en Achel doorkruisen verscheidene fi ets- en 
wandelroutes het uitgestrekte groengebied. Ze nemen je mee langs verschillende 
monumenten uit het historische verleden. Denk maar aan grafheuvels uit de brons- en 
ijzertijd, de mysterieuze Tomp, de Waag, de oude hoeve Beverbeek, De Doodendraad, 

de Napoleons molen, de Teutenhuizen en uiteraard de trappistenabdij de Achelse Kluis.
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Wandelroutenetwerk 
De Groote Heide
De wandelkaart van De Groote Heide 
bundelt ruim 685 km aan wandelpaden 
om je op uit te leven. Het is het eerste 
grensoverschrijdende en aaneengeslo-
ten netwerk dat België met Nederland 
verbindt via knooppunten. Je struint er 
langs vennen, vloeiweiden en heide, tus-
sen bomen en over open vlaktes en met 
wat geluk sta je oog in oog met een kud-
de runderen. Neem een picknick mee, 
of bestel wat lekkers in een van de vele 
leuke caféetjes of restaurants in de buurt. 

Wandelen in Hamont-Achel
Trappistenwandelroutes
De trappistenwandelroutes, elk genoemd 
naar een trappistenbier, zijn allemaal be-
wegwijzerd en brengen je langs het rijke
verleden en de prachtige natuur van 
Hamont-Achel. Kies je favoriete trappist 
en verken zo de wandelroute. Vergeet 
zeker niet even halt te houden bij één 
van de horecazaken gelegen om en bij de 
routes en proef hier een lekkere trappist 
of een heerlijk streekgerechtje. 

Warmbeekvallei 
Wie naar Hamont-Achel trekt, kan er 
genieten van tien verschillende wande-
lingen in en om de vallei van de Warm-
beek. Kies een wandeling uit het aanbod, 
of combineer verschillende routes. Naast 
de unieke natuurbeleving vind je overal 
restanten uit het rijke historische verle-
den van Hamont-Achel.
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Op stap met kinderen
Wie met kinderen komt, kan rekenen op 
twee speciaal uitgewerkte belevingsrou-
tes. Trappistenwandeling ‘Tre Fontane’ 
kronkelt zo’n 3 km door het bosarboretum 
in Hamont-Lo, langs de visvijvers. Er zijn 
verschillende speelelementen opgesteld 
en zelfs een brugje over een waterloop. 

Op het ‘Beverpad’, een route van ongeveer 
2 km, ontdekken kinderen spelenderwijs 
het valleigebied rondom Domein de Bever. 
Je passeert heel wat belevingselementen, 
ontdekt de planten en dieren van het bos, 
de heide en de hooilanden en speurt naar 
waterdiertjes in de vijver, de Warmbeek en 
de poelen.

Ontdek het BeverpadDeze kaarten zijn te koop zijn 
het V.V.V.-kantoor of 
het UiTpunt in Hamont.

Op het ‘Beverpad’, een route 
van ongeveer 2 km, ontdekken 
kinderen spelenderwijs het 
valleigebied rondom Domein 
de Bever.



Stadswandeling Hamont
Deze wandeling van 2,5 km neemt je 
mee langs de statige teutenhuizen uit de 
17de tot de 19de  eeuw. In de Sint-Lauren-
tiuskerk kan je dan weer heiligenbeelden 
uit de 15de eeuw bewonderen. Achter de 
kerk ligt het graf van Dokter Mathijsen, 
de uitvinder van het gipsverband. Verder 
voert de wandeling je langs de Napoleons-
molen uit 1804. 

Dorpswandeling Achel 
Deze wandeling van 2,6 km voert je langs 
de historische monumenten in het cen-
trum van Achel. Je komt onder andere 
voorbij het 19de-eeuws Simonshuis, de 
restanten van het klooster Catharinadal 
uit de 16de eeuw, waar nu de kaasmakerij 
gevestigd is en nog tal van andere monu-
menten. 

Groene Halte-wandeling
Een Groene Halte-wandeling begint en 
eindigt aan een station, bus- of tramhalte, 
de zogenaamde ‘groene haltes’. De wan-
deling ‘In het voetspoor van de Teuten’ 
begint aan het station van Neerpelt en ein-
digt aan het station van Hamont, of om-
gekeerd. Er zijn drie varianten: een korte 
(14 km), middellange (17,5 km, incl. lus 
Sint-Huibrechts-Lille) of lange (24,2 km, 
incl. lus Hamont-Centrum) variant.

De brochures zijn te koop bij het 
V.V.V.-kantoor of het UiTpunt van Hamont.

Kapellekesroute 
Hamont-Achel
Kapellekes, veel wandelaars en fi etsers 
houden ervan. Vaak staan ze op mooie 
plekken, waar bezoekers even kunnen 
rusten, de stilte kunnen ervaren of een 
kaarsje kunnen branden. Ook in Ha-
mont-Achel zijn er tal van kapelletjes te 
vinden. 

Daarom heeft V.V.V. Hamont-Achel vzw 
het initiatief genomen om nieuwe fi ets- 
en wandelroutes uit te werken rond deze 
mooie pareltjes. De wandellussen lopen – 
waar mogelijk – via wandelknooppunten, 
zodat wandelaars ook de kans hebben 
om te genieten van de prachtige natuur 
in deze omgeving en de route gemakkelijk 
te volgen is. Af en toe wijkt de route van 
de knooppunten af, maar dit wordt altijd 
duidelijk vermeld in de routebeschrijving.

Er zijn twee wandellussen in Achel en 
twee in Hamont uitgewerkt. Verder is er 
nog een fi etsroute van ca. 35 km, waarin 
de kapellen van de regio zijn opgenomen. 
De routes lopen voornamelijk via verharde 
wegen. Voor de vertrekpunten is er geko-
zen voor de kerken van Hamont-Achel. 
Enerzijds omdat de kerken gemakkelijk 
te situeren zijn en er gratis parking in de 
buurt is. Anderzijds zijn kerken, net als 
kapelletjes, ook religieuze bouwwerken.

Deze brochure is te koop bij het 
V.V.V.-kantoor of het UiTpunt van Hamont. 
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Wie naar Hamont-Achel trekt, 
kan er genieten van tien 
verschillende wandelingen 
in en om de vallei van de 
Warmbeek.

Erfgoedwandeling 
De Doodendraad
Bij De Doodendraad werden er twee wan-
delroutes uitgewerkt zodat je als bezoeker 
het erfgoed zelf kan ontdekken. Een korte 
wandeling van 3,2 km (circa 40 min.) start 
aan de Ezel en wordt in tegenwijzerzin ge-
wandeld. Voor de lange route van 8,8 km 
(circa 2u30 min.) kan je zowel vertrekken 
aan de Ezel als aan de Achelse Kluis. Deze 
wordt in wijzerzin gewandeld.

Ontdek de route op pagina 12.

Kuieren en keuvelen
Met de Paterswandeling, de Steenbak-
kerswandeling en de Lindebergwandeling 
biedt ‘Kuieren & Keuvelen’ je drie wan-
delingen op ’t Lo. Je kan de trajecten af-
zonderlijk lopen, ze inkorten of tot langere 
wandelingen met elkaar verbinden. Trek je 
wandelschoenen aan en laat je verleiden 
tot de rust, het groen en ook (een beetje) 
tot het verleden van ’t Lo.

Ontdek de routes op pagina 16.

Ontdek het dorp
Tijdens de ‘Ontdek het dorp’-route ontdek 
je de leukste plekjes in Achel. Je stapt zo-
wel door de dorpskern als het groen en 
leert heel wat bij over de rijke geschiedenis 
van het landelijke grensdorp.

Ontdek de route op pagina 18.



Fietsroutenetwerk 
De Groote Heide
De fi etskaart van De Groote Heide is een 
samenwerking tussen de gemeenten 
Hamont-Achel en Pelt in België en 
Cranendonck, Heeze-Leende, Valkens-
waard en Eindhoven in Nederland. 
Via de bekende knooppunten fi ets je 
langs de mooiste plekjes in de regio en 
maak je moeiteloos verbindingen tussen 
het Belgische en Nederlandse fi etsrou-
tenetwerk. Laat je meenemen langs de 
prachtige natuur en ontdek de prachtige 
omgeving van De Groote Heide.

Fietsen in Hamont-Achel
Limburgs 
Fietsroutenetwerk
Het Limburgs fi etsroutenetwerk is een 
slimme aaneenschakeling van knoop-
punten, goed voor zo’n 2.000 kilometer
fi etsplezier doorheen heel Limburg. 
Dit fi etsroutenetwerk leidt je van de 
uitgestrekte Kempense bossen in het 
noorden tot de heuvelachtige Voerstreek 
in het uiterste zuiden. Dankzij dit systeem 
met alle genummerde knooppunten én 
de afstand ertussen kun je eindeloos veel 
combinaties maken. Zo stel je gemakke-
lijk zelf je ideale route samen. 

Grensoverschrijdend Fiets-
routenetwerk De Kempen
De Kempen houdt niet op aan de grens, 
daarom deze grensoverschrijdende fi ets-
kaart met de fi etsknooppunten van de 
volledige regio. Van Bocholt over Pelt, 
Hamont-Achel en Lommel tot voorbij 
Bobbejaanland in Lichtaart en de regio 
net onder Eindhoven. Wie hier wil fi etsen, 
hoeft dus geen drie fi etskaarten meer te 
kopen. Met één enkele kaart kan je naar 
hartenlust grensje-over springen tussen 
Limburg, de Antwerpse Kempen en het 
Nederlandse Zuid-Oost-Brabant. 

8 9

Mountainbikenetwerk 
Noord-Limburg
Het Mountainbikenetwerk Noord-Limburg
telt 270 kilometer routes in Bocholt, 
Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, 
Peer en Pelt. Het netwerk is verbonden met 
de Nederlandse mountainbikeroutes waar 
je gemakkelijk op kan aansluiten vanuit 
Hamont-Achel, Bocholt of Lommel.

Stel zelf je ideale 
route samen.Stel zelf je ideale 
route samen.Stel zelf je ideale 

Deze kaarten zijn te koop zijn 
het V.V.V.-kantoor of 
het UiTpunt in Hamont.



Sezoensroute (53 km) 
De Sezoensroute loopt zowel langs de 
prachtige natuur als de cultuurhistorische 
monumenten (met onder andere oude 
hoeves, grafheuvels, de Napoleonsmolen 
en de Achelse Kluis) van Hamont-Achel. 
Via rustige paden en langsheen het 
kanaal Bocholt-Herentals beland je in 
de gemeente Bocholt, bakermat van het 
Sezoensbier.

Plattelandsroute ‘Op de 
boerenbuiten’ (29 km)
Hamont-Achel heeft haar grenzeloze 
charme voor een groot deel te danken 
aan haar landelijk karakter. Dat wordt ge-
vormd door de bossen aan de ene kant 

Fietsverhuur 
Het V.V.V.-kantoor van Hamont-Achel 
verhuurt klassieke heren- en dames-
fi etsen, elektrische fi etsen, kinderfi etsen,
een kinderzitje en een fi etskar voor 
achter de fi ets. 

en het open landschap van weiden en 
akkers aan de andere kant. Op de land-
bouwroute ‘Op de boerenbuiten’ krijg je 
een zicht op dit prachtige landschap en 
kan je kennismaken met verschillende 
sectoren van de land- en tuinbouw in 
Hamont-Achel. De route, die over rusti-
ge verharde fi etspaden en wegen loopt, 
gaat langs melkvee-, varkens- en kip-
penbedrijven, tuinbouwbedrijven, een 
loonwerkbedrijf, weiden en akkers. Op 
16 plaatsen staan infoborden die uitleg 
verstrekken over de Hamont-Achelse 
landbouw.

Ontdek de route op pagina 26.
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Reserveren en afhalen
Het reserveren van elektrische fi etsen 
dient steeds drie dagen op voorhand te 
gebeuren. Dit kan via mail of telefonisch. 
Gelieve er rekening mee te houden dat 
het aantal fi etsen beperkt is, dus het is 
raadzaam tijdig te reserveren.

V.V.V. Hamont-Achel vzw
Generaal Dempseylaan 1
3930 Hamont-Achel
Tel. 011 64 60 70
info@toerisme-hamont-achel.be

Fietsverhuur, tijdig 

reserveren is raadzaam..Fietsverhuur, tijdig 

reserveren is raadzaam..Fietsverhuur, tijdig 



Erfgoedwandeling 
‘De Doodendraad’ (3,2 of 8,8 km)
De doodendraad, ingehuldigd op 6 mei 
2000 (aangepast in 2015), wil een blij-
vende hulde brengen aan de frontsolda-
ten van de IJzer en de slachtoffers van de 
doodendraad. 

De drie reconstructies zijn elk uniek en 
in detail uitgewerkt. Voorzien van negen 
infoborden projecteren ze ons terug in die 
oorlogsjaren waar ellende, maar ook patri-
ottisme velen ertoe aanzette om toch deze 
levensgevaarlijke hindernis te passeren. 

Voor dit bijzonder monument zijn er twee 
wandelroutes doorheen de prachtige 
natuur van Natuurgrenspark De Groote 
Heide uitgewerkt. Bezoekers krijgen zo de

kans om het erfgoed gemakkelijk zelf 
te ontdekken. Een korte wandeling van 
3,2 km (circa 40 min) start aan de Ezel 
en wordt tegen wijzerzin gewandeld. 
Voor de lange route van 8,8 km (circa 
2u30 min) kan je zowel vertrekken aan 
de Ezel als aan de Achelse Kluis. Deze 
wordt in wijzerzin gewandeld. Je herkent 
beide routes aan de plaatjes met een 
klaproos op.
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Voor dit bijzonder monument 
zijn er twee wandelroutes 
doorheen de prachtige natuur 
van Natuurgrenspark 
De Groote Heide uitgewerkt.

Routes

beide routes aan de plaatjes met een 
klaproos op.
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Kuieren 
en keuvelen 
(10 km)
Wandelen doet deugd. Je kan het overal, Wandelen doet deugd. Je kan het overal, 
het is voor alle leeftijden en het kost het is voor alle leeftijden en het kost 
bijna niets. Je kan het op je eentje, in bijna niets. Je kan het op je eentje, in 
gezelschap, dagelijks of wekelijks, op gezelschap, dagelijks of wekelijks, op 
vrij gekozen of ook op vaste momenten. vrij gekozen of ook op vaste momenten. 
Elke dag een halfuurtje stappen houdt Elke dag een halfuurtje stappen houdt 
je gezondheid op peil en bevordert je je gezondheid op peil en bevordert je 
sociale contacten. Met een vriendelijke sociale contacten. Met een vriendelijke 
goeiedag of met een wat langer
praatje op één van de banken langs de praatje op één van de banken langs de 
trajecten. Voor elk wat wils!

Met de Paterswandeling, de Steenbak-Met de Paterswandeling, de Steenbak-
kerswandeling en de Lindebergwande-kerswandeling en de Lindebergwande-
ling biedt ‘Kuieren & Keuvelen‘ je drie ling biedt ‘Kuieren & Keuvelen‘ je drie 
wandelingen op ’t Lo. Je kan de trajec-wandelingen op ’t Lo. Je kan de trajec-
ten afzonderlijk lopen, ze inkorten of ten afzonderlijk lopen, ze inkorten of 
tot langere wandelingen met elkaar tot langere wandelingen met elkaar 
verbinden. Trek je wandelschoenen aan verbinden. Trek je wandelschoenen aan 
en laat je verleiden tot de rust, het groen en laat je verleiden tot de rust, het groen 
en ook (een beetje …) tot het verleden en ook (een beetje …) tot het verleden 
van ’t Lo. Veel kuier- en keuvelplezier!van ’t Lo. Veel kuier- en keuvelplezier!
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Ontdek het dorp (6 km)
Het Noord-Limburgse Achel telt 5.500 
inwoners en ligt op een boogscheut 
van de Nederlandse grens. Een groepje 
inwoners, waarvan een groot deel lid van 
de Landelijke Gilde, stak de hoofden bij 
elkaar. Met de hulp van de vrijwilligers en 
medewerkers van V.V.V. Hamont-Achel 
verbonden ze de leukste plekjes in hun 
dorp in een ‘Ontdek het dorp’-route. 
Je stapt zowel door de dorpskern als het 
groen van Achel en leert heel wat bij over 
de rijke geschiedenis van het landelijke 
grensdorp.

1 We beginnen de dorpswandeling 
op het Michielsplein, bij de Sint 
Monulfus- en Gondulfuskerk en de 
fontein van de Achelse zingende 
Lier. Dit kunstwerk van Willy Cey-
sens zingt het lied van de Achel-
se eigenheid, ook na de fusie met 
Hamont. Je stapt er van 1139 
(eerste vermelding van Achel in 
een pauselijke bul) tot in 1977 
(de fusie) Elke steen in de vijver bevat 
namelijk een datum die symbolisch 
is voor de geschiedenis van Achel.

2 We verlaten het Michielsplein in 
zuidoostelijke richting via Catheri-
nadal. Onderweg bewonder je het 
beeldje ‘Vijf eeuwen Ridderzate 
van de Heerlijkheid Grevenbroek’. 
Achel behoorde in de vroege mid-
deleeuwen samen met Hamont en 

Sint-Huibrechts Lille (Pelt) tot de 
heerlijkheid Grevenbroek.

3 De volgende stop is het voormalige 
franciscanessenklooster Catheri-
nadal. Dit klooster werd in 1432 
opgericht met de steun van de 
heer van Grevenbroek. Nu is de 
ambachtelijke kaasmakerij en hoe-
vewinkel van de gebroeders Boon-
en erin gehuisvest. Peter maakt
samen met zijn broer Bert en echt-
genotes Riet en Carine zo’n 150 
kazen en 70 andere zuivelproduc-
ten met de melk van hun 100 rood-
bonte MRIJ-koeien. Het Maas-Rijn-
IJssel rundvee is een sterk ras, met 
eiwitrijke melk die uitermate geschikt 
is om de Grevenbroecker blauw-
schimmelkaas mee te maken. Proef 
zeker eens van deze award winnende 
specialiteit!
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6 In het ‘intergemeentelijke gebouw 
de Waag (1772) werd het graan uit 
de dorpen Achel, Lille en Hamont 
verplicht gewogen. Vroeger moesten 
de boeren hun graan laten malen op 
de banmolen van de heer. In 1771 
kochten de drie gemeenten dit recht 
over. Ze bouwden de Waag om dis-
cussies over het tekort aan maal - de 
molenaar hield weleens wat graan 
achter - uit de weg te ruimen.

7 In de vallei van de Warmbeek, de 
groene long tussen Achel en Hamont, 
stuiten we op de mysterieuze Tomp. 
Tomp komt van teump, wat spits 
betekent. De toren staat op privé-betekent. De toren staat op privé-
domein en is normaal niet toegan-
kelijk voor bezoekers. Er was heel 
wat discussie over de precieze 
geschiedenis van de Tomp. Is het 
de donjon van een mottenburcht? 
De voorloper van het kasteel van 
Grevenbroek? Of is het de romp 
van een versterkte torenmolen? 
Je kan een miniatuurversie van de 
Tomp bezichtigen in het Greven-
broekmuseum in het Simonshuis, 
een van de voormalige teutenhui-
zen in de streek. Teuten waren 
rondreizende handelaars, die zo’n 
negen maanden per jaar naar de 
buurlanden trokken om daar hun 
koperwerk en textiel te verkopen.

www.ontdekhetdorp.be / 
achel.landelijkegilden.be 

Je stapt zowel door 
de dorpskern als het groen Je stapt zowel door 
de dorpskern als het groen Je stapt zowel door 

van Achel en leert heel wat bij de dorpskern als het groen 
van Achel en leert heel wat bij de dorpskern als het groen 

over de rijke geschiedenis van van Achel en leert heel wat bij 

over de rijke geschiedenis van van Achel en leert heel wat bij 

het landelijke grensdorp.over de rijke geschiedenis van 
het landelijke grensdorp.over de rijke geschiedenis van 
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1   De Lier (fontein) - Stapstenen
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4   Kapel OLV in de NoodKapel OLV in de NoodKapel OLV in de NoodKapel OLV in de NoodKapel OLV in de Nood
GROTE HAART

Kapel OLV in de Nood
GROTE HAART
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6     De WaagDe Waag

7   De TompDe Tomp

8   Het Michielshof Het Michielshof Het Michielshof Het Michielshof Het Michielshof 
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Landbouwroute 
‘Op den boerenbuiten’ (29 km)
Hamont-Achel heeft haar grenzeloze 
charme voor een groot deel te danken 
aan haar landelijk karakter. Dat wordt 
gevormd door de bossen aan de ene 
kant en het open landschap van weiden 
en akkers aan de andere kant. Op de 
landbouwroute ‘Op den boerenbuiten’ 
krijg je een zicht op dit prachtige 
landschap en kan je kennismaken met 
verschillende sectoren van de land- en 
tuinbouw in Hamont-Achel. 

De route, die over rustige verharde fi etspa-
den en wegen loopt, gaat langs melkvee-, 
varkens- en kippenbedrijven, tuinbouw-
bedrijven, een loonwerkbedrijf, weiden en 
akkers. Je kan de route, die in tegenwij-
zerzin gereden wordt, op elk punt starten.

Deze route kwam tot stand in samenwerking 
met de Stad Hamont-Achel, Plattelandsklassen, 
Plattelandseducatief Netwerk K&M II, Landelijke 
Gilden en het V.V.V.-kantoor uit Hamont-Achel.

Maak kennis  met verschillende sectoren van de land- en tuinbouw in Hamont-Achel. 
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1   Maurice Schuurmans, Bien 28: loonwerk

2   Luc Nijs, Hees 27: varkens en melkvee

3   Ivo Nijs, Hees 25: varkens

4   Mathieu Feyen, Laagstraat 23: paarden

5   LV Schuurmans, Grote Haart 20: melkvee

6   Harry Beliën, Kleine Haart 31a: asperges

7   Johan Schuurmans, Kapelstraat 56: aardbeien

8   LV Slenders, Mulkerheide 5: varkens en melkvee

9   Pieter-Jan van Dijk, Ruiterstraat 110: kippen

10   Marc Lamers, Ruiterstraat 126: varkens

11   Ivo Nijs, Kleine Kluizerdijk 5: varkens

12   Plantenkwekerij Rombouts bvba, Kluizerdijk 140: sierteelt

13   Erik Plas, Weltevreden 2: melkvee

14   Buitenheide: akkerbouw

15   Bert Boonen, Buitenheide 10: melkvee, kaasmakerij

16   Harry Pinxten, Witteberg 15: melkvee
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29 km

Op de 
boerenbuiten
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