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Welkom in 
Hamont-Achel

Het charmante stadje Hamont-Achel ligt in de Belgische Kempen, in het 
uiterste noorden van de provincie Limburg, tegen de Nederlandse grens. Het 
is een bosrijke gemeente, met een oppervlakte van 4.366 ha en een bevolking 
van bijna 14.400 inwoners. Het open landbouwlandschap, de stille uitgestrekte 
natuurgebieden in Natuurgrenspark De Groote Heide, de geurende harsige 
naaldbossen, de verrassende historische getuigenissen in de centra en het 
groen rondom de Warmbeekvallei maken Hamont-Achel de plek bij uitstek 
voor wandelaars, fi etsers en ruiters. 

Verschillende publicaties, 
fi ets- en wandelroutes 
zijn verkrijgbaar bij het V.V.V.-kantoor 
of UiTpunt Hamont-Achel.

2 3

Inhoud

Stadswandeling Hamont
2,5 KM - 90 MIN.

Dorpswandeling 

Achel
2,6 KM - 90 MIN.

Erfgoed inHamont-Achel
TUSSEN TEUTEN EN TRAPPISTEN

Welkom 3

Historisch erfgoed 4
Achelse Kluis 8

Napoleonsmolen 10

Grevenbroekmuseum 12

Teutenkamer 14

Monumentale teuten- en 16 
andere woonhuizen 

Documentatiecentrum Dr. Bussels 18

Cinema Walburg 20

De Doodendraad 22

Religieus erfgoed 22

Wandelen, fi etsen 26
en ruiteren 
in Hamont-Achel

Recreatie 38
in Hamont-Achel 

Evenementen  40
in Hamont-Achel

Bereikbaarheid  42
en openbaar vervoer

Verantwoordelijke uitgever: Stad Hamont-Achel

Ontwerp: Circuze // Fotografi e: Bjorn Snelders, archief Hamont-Achel

© 2022



De Tomp
Achel, vestigingsplaats van 
de middeleeuwse heren 
van Grevenbroek 
De naam Achel wijst wellicht op een wa-
terrijk bos- en weidegebied (a = water, lo 
= bos). Achel behoorde net als Hamont 
tot de heerlijkheid Grevenbroek. De heren 
resideerden in het kasteel Grevenbroek, 
ten noorden van het dorpscentrum. 
Zij ondersteunden rond 1439 de oprich-
ting van een klooster voor franciscanes-
sen, Catharinadal, en bouwden een grote 
torenmolen, later de Tomp genoemd.

In 1702 werd het kasteel verwoest door 
de Hertog van Marlborough (‘Malbroek’). 
Toch bleef nog steeds kleine adel in Achel 
gevestigd in het gehucht Beverbeek en 
in het centrum, op de plaats Ghenen-
broeck. Later vestigden zich hier paters 
Kruisheren.

In 1944 werd Achel een tijdje het cen-
trum van bevrijdingsacties, waarbij in 
het Simonshuis (nu regionaal museum) 
het hoofdkwartier van de Britse generaal 
Dempsey gevestigd was en waar ook 
Montgomery op bezoek kwam. 

De grootste bekendheid dankt Achel 
aan de aanwezigheid van het klooster 
van de trappisten, de Achelse Kluis. Dit 
klooster werd opgericht in 1846 en is een 
oord van stilte. Ondertussen zijn er geen 
monniken meer. Het trappistenbier Achel 
wordt er wel nog steeds gebrouwen.

Hamont-Achel werd al bewoond in de 
prehistorie. De belangrijkste relicten zijn 
de brons- en ijzertijdgrafheuvels in de 
Hamontse Haarterheide en het Achels 
Pastoorsbos. Ook sporen van de Romein-
se tijd zijn bekend. 

Hamont, ‘goede’ stad 
in het prinsbisdom Luik 
De naam Hamont (hameide/hamoth) 
wijst op zijn oorsprong: een met een 
omheining omgeven plaats. Hamont was 
omringd door een gracht en een wal en 
beschikte over twee stadspoorten. In de 
14de eeuw kreeg Hamont ook een aparte 
vierkanten burcht.

Hamont vormde in de vroege middel-
eeuwen samen met Achel en Sint-
Huibrechts-Lille een apart staatje, de 
heerlijkheid Grevenbroek genaamd. 
Binnen deze heerlijkheid ontwikkelde het 
stadje Hamont zich als het economisch 
en politiek centrum. Hamont was binnen
Grevenbroek het juridische centrum: 
de schepenbank was er gevestigd en 
het schepenzegel bevatte, zeer apart, 
de afbeelding van Sint-Laurentius, de 
patroonheilige van de stad Hamont. 
In Hamont was er, zeker vanaf 1380, 
een hospitaal. Hamont zelf werd meer-
maals totaal verwoest, zoals in 1600 door 
muitende Spaanse soldaten of in 1654 
door de troepenmacht van de Lorrein-
se hertog. In deze periode ontwikkelde 
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zich een bijzondere vorm van handel 
in voornamelijk koperwerk en stoffen: 
de teutenhandel. 

In de 19de eeuw vormt zich kleinindus-
trie waaronder leerlooierijen, brouwerijen 
en de bekende kaarsenfabriek Spaas. 
In 1839 werd het ursulinenklooster 
opgericht met een internationaal gere-
nommeerd pensionaat. Later vestigden 
zich er ook nog salvatorianen en zusters 
augustinessen.

In 1985 kreeg Hamont (bij uitbreiding: 
Hamont-Achel) om duidelijk historische 
redenen de stadstitel terug.



Teuten
Hamont-Achel bekleedt, als één van 
de belangrijkste teutengemeenten in 
Noord-Limburg en het aangrenzende 
Nederlandse Noord-Brabant, een promi-
nente plaats in de teutengeschiedenis. In 
de 19de eeuw was Hamont het meest wel-
varend teutencentrum, waar bovendien 
de allerlaatste teuten actief waren. 

Teuten waren rondreizende handelaars 
in kwaliteitsvolle producten, vooral koper-
werk en textiel. De teuten trokken naar 

Tussen teuten en trappisten 

verafgelegen gebieden, vooral in Neder-
land, Duitsland en Frankrijk, om daar ge-
durende ongeveer negen maanden hun 
koopwaar van deur tot deur aan te bie-
den. In het winterseizoen keerden ze te-
rug naar hun geboortedorp om er bij hun 
gezin of familie te vertoeven. De teutenfa-
milies brachten relatieve welstand, zeker 
in Hamont waar de vele monumentale 
teutenhuizen een blijvende getuigenis 
zijn. Een zestal goed bewaarde teuten-
huizen zijn beschermde monumenten. 

Hamont-Achel is de enige stad in de provincie Limburg waar teuten en 
trappisten elkaar ontmoeten. 

Trappisten
De Achelse Kluis, het enige trappisten-
klooster in de provincie Limburg, is en 
blijft een verrassende confrontatie voor 
elke bezoeker. De stilte in de weidse vlak-
te van de Achelse Kluis, op een strategi-
sche ligging aan de landsgrenzen, heeft 
een ongelofelijke aantrekkingskracht op 
duizenden toeristen, fi etsers, toevallige 
wandelaars... 

Vanaf 1686 is er bijna onophoudend een 
religieuze beweging actief. Eerst vestig-
den er zich kluizenaars die zich toeleg-
den op landbouw. In 1846 stichtten de 
trappisten van Westmalle er een nieuwe 
vestiging die een strenge cisterciënzer-
regel volgt. Het klooster legde de nadruk 
op een contemplatief leven, maar zorgde 
ook voor een belangrijke landbouw- en 
veeteeltuitbating. 

Vandaag vervult de Achelse Kluis een 
meer sociale functie door de opvang 
van steeds meer stiltezoekende mensen. 
Sinds 1998 wordt er terug een eigen trap-
pistenbier gebrouwen: de bruine of blon-
de Trappist Achel. 

Verder kan men terecht in de abdijwinkel 
waar een breed assortiment aan trappis-
tenbieren en andere trappistenproducten 
verkrijgbaar zijn van over de hele wereld. 
Hiernaast is er ook een ruim monastiek 
aanbod in de vorm van boeken, kaarsen, 
kaarten en vele andere artikelen. Heel 
wat wandelaars en fi etsers doen ook de 
herberg aan voor het proeven van een 
verfrissende Achelse Trappist. 

Teuten
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Historische 
erfgoed

In 1686 stichtte Eindhovenaar Peter van 
Eynatten bij een grenskapel, opgericht 
als gevolg van de godsdienstoorlogen, 
een gemeenschap van kluizenaars of 
eremieten: de Achelse Kluis. Maximaal 
13 broeders leefden er  in gebed en ont-
gonnen de heide tot vruchtbare gronden.
Nadat de Franse revolutie in 1798 het 
klooster had gesloten, lieten de paters 
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Achelse Kluis
trappisten van Westmalle in 1846 hun 
oog vallen op deze unieke plek, ideaal 
voor de vestiging van een nieuw klooster 
van deze strenge gesloten orde.
De Achelse Kluis werd een bloeiend trap-
pistenklooster met een grote landbouw-
uitbating. 



Napoleonsmolen
Deze stenen windmolen is in 1804 
opgericht door een tiental teuten van 
de stad Hamont. Hij is van het type 
stenen stellingmolen: een bovenkruier. 
De graanmolen bevat aan de buitenzijde 
het jaartal 1804 en ‘AN XII’, wat verwijst 
naar de Franse jaartelling die in 1792 
werd opgestart. Vandaar ook de bijnaam 
Napoleonsmolen.

De Napoleonsmolen is gebouwd als 
graanmolen met twee koppels maalste-
nen. In de jaren 1930 werd één kop-
pel omgebouwd op elektriciteit om de 
concurrentie voor te blijven. 

In 1867 werd in een bijgebouw een olies-
lagerij ingericht, waardoor de windmolen
enkele meters moest worden opge-
hoogd. Het olieslagwerk werd de eerste 
jaren aangedreven door een stoomma-
chine, maar vanaf 1876 kon het gehele 
mechanisme worden aangedreven door 
een tweede spil van de windmolen.

In 1952 legde Jaak Van Bree de 
windmolen stil en zette zijn werk voort met 
behulp van een elektromotor.  In 1968 
eindigde de commerciële uitbating. Van 
1968 tot 1972 werd de molen, zonder 
wieken, uitgebaat tot café-dancing met 
de toepasselijke naam ‘Don Quichotte’.

In 1982 werd de molen een beschermd 
monument en de omgeving een be-
schermd dorpszicht. Hierdoor is de waar-
de van de Napoleonsmolen bevestigd. 
Acht jaar later kocht de stad de molen en 
werd er gestart met het restauratiedos-
sier. Uiteindelijk werd de gerestaureerde 
windmolen opnieuw offi cieel in gebruik 
genomen in 1997.

Deze stenen 
windmolen is in 1804 
opgericht door enkele 
teuten van de stad 
Hamont. 
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Grevenbroek-
museum
Het Grevenbroekmuseum tracht de 
bezoeker te leiden doorheen de vele 
eeuwen geschiedenis van de streek, 
van de vroegste tijden tot de laatste 
wereldoorlog. Dit gebeurt aan de hand 
van authentieke en unieke voorwerpen, 
maquettes, kaarten, prenten, tekeningen, 
schilderijen, fi lms en brochures. Het is
het verhaal van de mensen die onze 
streek bewoonden, van vroeger en nu.

Het Simonshuis, de opmerkelijke teuten-
villa waarin het museum gehuisvest is, 
werd gebouwd door de familie Simons 
in 1883 en heeft een boeiend verleden. 
In 1913 kocht directeur Frans Schellens 
de villa en stichtte de weverij Tissage de 
Velours. Van oktober 1944 tot april 1945 
was in de villa en het omgevende park 
het hoofdkwartier gevestigd van generaal
Dempsey, commandant van het tweede
Britse Leger. De gemeente Achel kocht 
in 1974 de villa met park aan. De oude 
fabrieksgebouwen werden in 1979 
gesloopt. Sinds 1984 vinden het V.V.V.-
kantoor en het Grevenbroekmuseum hier 
hun onderdak.

Het Grevenbroekmuseum tracht 
de bezoeker te leiden doorheen 
de vele eeuwen geschiedenis van 
onze streek, van de vroegste tijden 
tot de laatste wereldoorlog. 
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De Teutenkamer brengt een totaalbeeld 
over de geschiedenis en betekenis van 
de Teuten.

Het Teutenerfgoed is zeldzaam, maar toch 
is na heel intensief onderzoek een uit-
zonderlijk patrimonium samengebracht
dankzij de medewerking van verschillende 
Teutenfamilies en erfgoedverenigingen.

Daarbij zijn er vele kleine, maar interes-
sante erfgoedstukken in de Teutenkamer 
ruim in de aandacht geplaatst: portretten 
van Teuten (Agten uit Eksel, Kenis uit 
Overpelt, Rijcken uit Hamont), foto’s van 
individuele Teuten, maar ook groepsfoto’s, 
Teutenvoorwerpen, waaronder koperen
ketels van allerlei maten en gewichten, 
werkmateriaal, kasboeken in perkament-
leer gebonden en vele losse documen-
ten, waaronder de bekende Teutencon-
tracten.

Een spectaculair stuk is een porseleinen 
pijp van de Ekselse Teutenfamilie Pee-
ten, met een afbeelding van een Teutja-
ger. Ook de Teutenwandelstok, met in-
gebouwde steekdegen, de ellenstok, het 
castreermesje en het goudweegschaaltje 
spreken erg tot de verbeelding. 

De Teutenkamer in Hamont
Erfgoed van de Teuten

Topstukken zijn ook het notaboekje van 
de Borkelse Teut Heuvels, met instructies 
over het castreren van vee, het eigen-
handig geschreven gebedenboekje van 
de Teutenvrouw Joosten in Gouda, het 
malafi de boekje ‘De Teuten’ van Pieter 
Ecrevisse, die in 1844 de Teuten afschil-
derde als bokkenrijders, of het gedichten-
boekje van de literair begaafde Teutenzoon 
Jan-Matthijs Ballings, uitgegeven door 
het Maeseycker Weekblad.

Als blikvanger geldt de pop-up Teuten-
winkel, inclusief de originele kassa-lesse-
naar, die de Hamontse Teutencompagnie 
Ballings-Joosten-Keunen in Harmelen 
(NL) uitbaatte.

Het Teutenerfgoed bestaat ook uit 
monumentale Teutenhuizen, waarvan 
er in Hamont-Achel, Hechtel-Eksel en 
Sint-Huibrechts-Lille tientallen goed be-
waarde voorbeelden bestaan, die deels 
beschermd zijn. Aan het marktplein van 
Hamont staan zes Teutenhuizen.

De Teuten van Kleine-Brogel

(uitzonderlijk oude foto uit 1874)De Teuten van Kleine-Brogel

(uitzonderlijk oude foto uit 1874)De Teuten van Kleine-Brogel

Kom meer te weten 
over de Teuten.

(uitzonderlijk oude foto uit 1874)

Teutenwinkel in Gouda van de Hamontse compagnie Teutenwinkel in Gouda van de Hamontse compagnie 
Ballings-Joosten-Spaas. De winkeljuffrouwen poseren.
Teutenwinkel in Gouda van de Hamontse compagnie 
Ballings-Joosten-Spaas. De winkeljuffrouwen poseren.
Teutenwinkel in Gouda van de Hamontse compagnie 
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Documentatiecentrum Dr. Bussels
Vanaf de oprichting van de Geschied- en 
Heemkundige kring ‘De Goede Stede 
Hamont’ in 1984 werd alles wat te maken
heeft met erfgoed in Hamont-Achel 
verzameld. Het Documentatiecentrum is
uitgegroeid tot één van de grootste in 
de provincie Limburg.

Dr. Mathieu Bussels (1902-1991), naar wie 
het Documentatiecentrum is vernoemd, 
was aanvankelijk onderwijzer in de jon-
gensschool te Hamont. Hij werd rijksarchi-
varis te Hasselt en verkreeg bekendheid 
als de promotor van de Limburgse ge-
schiedenisbeoefening en het Limburgs erf-
goedbeleid. In het Documentatiecentrum 
Dr. Bussels kan het grote publiek terecht 
voor een bezoek en met vragen over 
geschiedenis, heemkunde, erfgoed, stam-
boomonderzoek en alles wat met cultuur 
in Hamont-Achel en omgeving te maken 
heeft.

Het Documentatiecentrum beschikt over 
een gespecialiseerde erfgoedbibliotheek: 
naast een complete verzameling publica-
ties over Hamont-Achel zijn er talrijke wer-
ken over het erfgoed en de geschiedenis 
van Limburg beschikbaar. Ook is er een 
ruime keuze aan boeken over het oude 
prinsbisdom Luik, waarvan Hamont-Achel 
vroeger deel uitmaakte. 

Het grootse gedeelte van het Documen-
tatiecentrum wordt ingenomen door dui-
zenden documenten. Naast de archieven 
van verenigingen, zijn er verzamelingen 
over instellingen (parochies, kloosters, 

gemeentepolitiek) en over individuele 
personen. Interessant zijn de vele kopieën 
van de overheidsarchieven, zoals deze uit 
het Rijksarchief in Hasselt of Maastricht of 
het bisschoppelijk archief in Luik. 

Sinds 1986 werkt de Geschiedkundige 
kring aan een grote verzameling foto-
grafi sch materiaal over Hamont-Achel. 
De collectie omvat ongeveer 25.000 foto’s. 
Daaronder bevinden zich oude exemplaren 
van eind 19de eeuw en een uitgebreide 
reeks postkaarten, waarvan het merendeel 
over Hamont.

Het bidprentjesarchief was het initiatief 
van pater Dominicus de Jong, een sterk 
heemkundig gedreven pater trappist van 
de Achelse Kluis. Het archief herbergt een 
van de grootste collecties in de Benelux 
met nagenoeg 600.000 bidprentjes en 
250.000 rouwbrieven. Het bidprentjes-
archief werd in 2004 door de abdij van 
de Achelse Kluis overgedragen aan het 
Documentatiecentrum.

Er is tenslotte ook nog een grote verzame-
ling van historische en heemkundige voor-
werpen uit Hamont-Achel, zoals de beken-
de staande klokken, de babyweegschaal 
van het Moederhuis van Hamont,…

Alles wat te maken 
heeft met erfgoed 
in Hamont-Achel wordt 
hier verzameld.
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Dr. Mathieu Bussels 

(1902-1991)



EERSTE CINEMA
CINEMA NEUTRAAL 
eigenaar Jaap De Jonge

TWEEDE UITBATER
CINEMA MONTY 
1945 - eigenaar P.J. Van Vlierden 
x Van Mierlo 

DERDE UITBATER
eigenaar 
Harrie Van Vlierden-Sevenels 

NIEUWBOUW CINEMA 
CINEMA WALBURG 

VIERDE UITBATER
eigenaar Stad Hamont-Achel 

AANPASSINGSWERKEN 
CINEMA WALBURG 
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1926 1937 1955 1957/1958 2008 2009

Jaap De Jonge, handelaar-koopman, 
opende in 1926 de cinema ‘Neutraal’. 
Deze naam duidt erop dat de uitbater 
los van kerkelijke of politieke druk het 
repertoire van fi lmvertoningen bepaalde. 
Regelmatig kreeg hij het aan de stok 
met de lokale overheid die pogingen 
ondernam om enige censuur op te 
leggen. Jaap De Jonge richtte niet alleen 
een bioscoop in, maar ook een café en 
danszaal. 

Cinema Walburg
P.J. Van Vlierden, gehuwd met Van 
Mierlo, kocht in 1937 de cinema van Jaap 
De Jonge. In eerste instantie ging zijn 
aandacht uit naar de uitbating van café 
en danszaal, maar vrij snel haakte ook hij 
in op de uitbating van een cinema. Zijn 
hoofdberoep bleef echter vrachtvervoer. 
Tijdens de oorlog werd Van Vlierden 
verplicht om Duitse fi lms te vertonen. 
Bijzonder daarbij was de scheiding van 
Duitsers en Belgen of Nederlanders in de 
zaal.

In 1944 doopte hij de cinema om tot 
cinema Monty, als eerbetoon aan de 
grote generaal Montgomery. Op het 
hoogtepunt van het bioscoopbezoek 
kocht Hendrik (Harrie, Rik) Van Vlierden, 
zoon van P.J. Van Vlierden en gehuwd 
met Sevenels, in 1955 de zaak over 
en waagde zijn sprong. In 1957 werd 
de oude cinemazaal afgebroken en de 
huidige zaal gebouwd. Het werd een voor 
die tijd zeer moderne en grote cinema, die 
tot bijna 500 zitplaatsen werd verruimd. 
De zaal werd omgedoopt tot Cinema 
Walburg. Het cinema-aanbod werd ook 
verruimd, want Harrie ging in Brussel zelf 
de fi lms ophalen en hield zich ook meer 
en meer bezig met de distributie voor 
heel Noord-Limburg.

De jaren 1950 en begin 1960 werden 
een gouden tijd. Nadien verslapte de 
aandacht voor cinema onder meer door 
de opkomst van de televisie. Hendrik Van 
Vlierden bleef als één van de laatsten 
cinema-uitbaters over. Hij sloot pas in 
1997 offi cieel zijn zaak en draaide nadien 
nog sporadisch fi lm, op verzoek van de 
Filmclub Hamont-Achel. 

Vooraan het statige huis Van de Biggelaar 
en juist daar achter de danszaal en 

Vooraan het statige huis Van de Biggelaar 
en juist daar achter de danszaal en 

Vooraan het statige huis Van de Biggelaar 

cinema Neutraal.
en juist daar achter de danszaal en 

cinema Neutraal.
en juist daar achter de danszaal en 

In 2008 kocht de stad Cinema Walburg 
om dit unieke stukje erfgoed te bewaren, 
maar ook om hem in te schakelen in 
het vrijetijdsleven van Hamont-Achel. 
Een jaar later onderging de cinema 
enkele verbouwingen en technische 
vernieuwingen zodat de schouwburg 
perfect kan fungeren als stadstheater. 
Cinema Walburg biedt sindsdien 
een podium voor voorstellingen van 
verenigingen uit de stad en de regio, 
maar is ook een belangrijke schakel 
in het culturele programma en de 
fi lmprogrammatie van de Stad Hamont-
Achel zelf. Cinema Walburg wordt 
daarnaast ook verhuurd aan verenigingen 
en private organisaties.
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Iets ten noorden van de Ezel in het 
duinengebied van Beverbeek werd in 
2015 een indrukwekkende reconstructie 
van zo’n 200 meter doodendraad 
ingehuldigd. Deze reconstructie geeft een 
uitstekende indruk van de impact van 
deze Duitse versperring tijdens WO I op de 
omgeving en haar bewoners. Langsheen 
deze reconstructie staan infoborden die 
de wandelaars extra info verstrekken over 
de oorspronkelijke constructie in 1916, 
de vele ontsnappingsmethoden die 
vanuit België werden ondernomen, maar 
ook de dramatische verhalen die zich aan 
de draad hebben afgespeeld. 

De Doodendraad
Hamont-Achel telt vandaag drie 
reconstructies van deze doodendraad: 
aan de Ezel (eerst opgericht in 2000), 
even verderop in het duinengebied van 
Beverbeek en aan de Achelse Kluis, 
nabij de kloosterpoort. Het is een unieke 
realisatie langsheen het voormalige 
tracé van de doodendraad, vanaf het 
Drielandenpunt in Vaals (Duitsland) tot 
aan de Belgische kust. 

Er zijn twee mooie erfgoedwandelingen 
rond De Doodendraad. Een korte lus 
van ongeveer 3,2 km (circa 40 min) en 
een langere route van 8,8 km (circa 
2u30 min). Meer info bij de V.V.V. of het 
UiTpunt Hamont-Achel.



Religieus 
erfgoed

Religieus 
erfgoed

Religieus 

Hamont-Achel heeft een rijk cultureel-religieus erfgoed
Uniek is de aanwezigheid van drie Cuyperskerken: 
• de abdijkerk van de Achelse Kluis (1886)
• de kloosterkapel van de ursulinen in Hamont (1914-1919) 
• de Sint-Laurentiuskerk in Hamont (1904)

Ursulinen klooster
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Pierre Cuypers is de grondlegger van de 
neogotiek in de Nederlanden. Hij bouwde 
of restaureerde honderden kerken in 
Nederland. Zijn bekendste realisaties 
zijn ongetwijfeld het Rijksmuseum en het 
Stationsgebouw in Amsterdam.

Bijzonder is de kapel van de ursulinen, 
waar ook het volledige interieur door 
Cuypers werd uitgetekend. 

De dorpskerk van Achel charmeert door 
haar warme interieur, waarbij het koor uit 
de 15de eeuw dateert.
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Maar Hamont-Achel beschikt ook over 
verschillende religieuze topstukken. In 
de Monulfus- en Gondulfuskerk in Achel 
staat bijvoorbeeld een bevallig beeld van 
Sint-Barbara. In de Sint-Laurentiuskerk 
in Hamont is de Sedes Sapientiae 
(O.L. Vrouw met Kind) uit circa 1280 
te bezichtigen en vergeet zeker ook 
geen kijkje te nemen bij de uitzonderlijk 
koorkapsluiting uit circa 1300 in brons 
met de voorstelling van Christus met een 
lang gewaad aan het Kruis.

Zeven grotere kapellen bewijzen de grote 
aandacht van de bevolking voor het 
katholieke geloof en blijven nog steeds 
plaatsen van ontmoeting en bezinning: 
de Achelse kapel van O.L. Vrouw in de 
Nood (1838), de Hamontse kapellen van 
de Achterhoek, de Keunenlaan en de 
Mulk, de WO I-kapel van de Hees en de 
WO II-herdenkingskapellen voor gevallen 
Britse piloten van de Witteberg in Achel 
en de Haart in Hamont.

Van het eerbiedwaardige franciscanes-
senklooster Catharinadal (1439) rest 
niets meer dan alleen de plaatsnaam en 
de uitbating van de gelijknamige kaasma-
kerij.

De Achelse Kluis was een internationaal 
geroemd trappistenklooster met een 
geschiedenis van ruim 350 jaar. Vandaag 
zijn er geen monniken meer, maar 
het blijft een belangrijk trefpunt voor 
natuurbeleving en erfgoedbeleving.

25



Hamont-Achel ligt in het hart van Natuurgrenspark De Groote Heide, een 
grensoverschrijdend gebied van maar liefst zesduizend hectare prachtige 
natuur. Het merendeel van de wandelingen, fi etstochten en ruiterroutes 
doorkruist het uitgestrekte groengebied tussen Hamont en Achel.

Kaartmateriaal is verkrijgbaar bij het V.V.V.-kantoor, het UiTpunt en in verschillende 
horecazaken. Neem ook zeker een kijkje in de brochure ‘Fietsen en wandelen in Hamont-
Achel’ voor meer info en routes.

Wandelen, fi etsen en 
ruiteren in Hamont-Achel

De wandelkaart van 
De Groote Heide bundelt 
ruim 685 km aan wandel-
paden om je op uit te leven. 
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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.

De brochure ‘Fietsen en wandelen’ is gratis 
verkrijgbaar bij het V.V.V.-kantoor of het 
UiTpunt van Hamont.

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.

De brochure ‘Fietsen en wandelen’ is gratis 
verkrijgbaar bij het V.V.V.-kantoor of het 
UiTpunt van Hamont.

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.

De brochure ‘Fietsen en wandelen’ is gratis 
verkrijgbaar bij het V.V.V.-kantoor of het 
UiTpunt van Hamont.



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. 
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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.

De brochure ‘Fietsen en wandelen’ is 
gratis verkrijgbaar bij het V.V.V.-kantoor of 
het UiTpunt van Hamont.34 35

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
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 



Limburg is al jaren een paradijs voor 
ruitervakanties. Het Limburgse ruiter- en 
menroutenetwerk is goed voor meer dan 
650 kilometer paden door de natuur. De 
paden zijn meestal onverhard en hebben 
een zanderige ondergrond. Ideaal voor 
paard, ruiter en menner.

Te paard door Hamont-Achel
Je kiest uit tientallen lussen die je 
naar wens combineert. Het netwerk 
sluit bovendien naadloos aan op de 
aangrenzende netwerken van Nederland 
en Antwerpen. Ook uit het zadel is het 
heerlijk toeven. Kuier door charmante 
stadjes zoals Hamont-Achel, Pelt, Bree 
en Peer. Proef van ambachtelijke kazen 
of nip van een Achelse trappist.
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Worden hier de adressen uit 

vorige brochure overgenomen?
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Worden hier de adressen uit 

vorige brochure overgenomen?

Recreatie in 
Hamont-Achel

Fietsverhuur
Verhuur van klassieke dames-, heren- en 
elektrische fi etsen.
V.V.V. Hamont-Achel vzw
011 64 60 70
www.toerisme-hamont-achel.be

Huifkartochten
Huifkartochten voor groepen en/of 
individueel. Reservatie gewenst.
V.V.V. Hamont-Achel vzw
011 64 60 70
www.toerisme-hamont-achel.be

De Achelse Koetsier
Eropuit met paard en koets.
Geert Melgers
0495 65 35 29
www.deachelsekoetsier.be

Rondrit Achels Treintje
V.V.V. Hamont-Achel vzw
011 64 60 70
www.toerisme-hamont-achel.be

Openluchtzwembad
Openluchtzwembad, speeltuin en visvijver.
’t Wilgenhof
011 44 81 22
www.hetwilgenhof.be 

Oude volkssporten
Maak onder andere kennis met krulbollen.
Jos Corstjens
011 64 06 48 
joscorstjens@skynet.be

Vissen en hengelen
Visvijver ‘De Walvissers’
’t Lo, 3930 Hamont-Achel

Speeltuinen 
Stadspark Hamont
Cafetaria, speeltuin en skatepark.
Kloosterstraat 15
3930 Hamont-Achel

Speeltuin De Koekoek Achel
Speeltuin en sportcomplex.
Grevenbroekstraat 11
3930 Hamont-Achel

Tennis
Hamont Tennis Club
Tenniscomplex met binnen- en buitenbanen.
Sleutjes 7
3930 Hamont-Achel
011 44 61 72
www.hamonttc.be

Achel Tennis Club
Tenniscomplex met buitenbanen.
Koekoeksweg 11
3930 Hamont-Achel
www.tennisclub-achel.be 

Bibliotheken
Bibliotheek Hamont
Wal 26
3930 Hamont-Achel
011 44 84 60

Bibliotheek Achel
Michielsplein 3/2
3930 Hamont-Achel
011 51 05 41

Wekelijks markt
Achel: dinsdagvoormiddag 
van 08.30 - 12.00u
Hamont: dinsdagnamiddag 
van 13.00 - 17.00u
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Evenementen 
in Hamont-Achel

?
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Vakantiebeurs januari - februari

Carnaval februari - maart

Eurocup Hemelvaart

Mars & Showwedstrijden 2-jaarlijks in het pinksterweekend (even jaren)

Trappistenmarkt 2-jaarlijks in het pinksterweekend (oneven jaren)

3 Valleien fi etstocht laatste woensdag juni

St. Antoniusprocessie 13 juni of zondag na 13 juni

Dorpsfeesten Achel 13 juni of zondag na 13 juni

Fierljeppen 2de weekend augustus

Rock Monsieur 2de weekend september

Hamonttisser 2de weekend september

Groene Halve marathon 2de weekend september

Kerst op de Markt voorlaatste zaterdag voor Kerstmis

Dag van de landbouw 3de zondag van september

aha!-activiteiten  aha! brengt steengoede fi lm, straffe concerten, 
 pakken theater, stijlvol klassiek in Hamont-Achel. 
 Check www.hamont-achel.be/aha voor meer info 
 en data)



Stel je ideale 
route samen

Bereikbaarheid 
en openbaar 
vervoer
Bus

Brochures van deze lijnverbindingen zijn 
gratis verkrijgbaar in het stadhuis van 
Hamont-Achel of raadpleeg de website 
van De Lijn (www.delijn.be).

Vanuit Achel is er ook een busverbinding 
met Valkenswaard (lijn 476). De busrege-
ling vind je op www.hermes.nl. 

De belbus (lijn 743) verbindt Achel, Achel 
Statie, Hamont, Hamont-Lo en delen van 
Pelt met elkaar. Om de belbus te nemen, 
bel je minstens één uur op voorhand de 
belbuscentrale op het nummer +32 (0) 
11 85 03 00. Doven, slechthorenden of 
mensen met een taalstoornis kunnen 
reserveren via fax (011 85 03 02) of via 
e-mail (belbus.limburg@delijn.be).

Lijn 84: Geel - Mol - Lommel - Pelt - Hamont
Lijn 179: Brussel - Leuven - Beringen - 
 Leopoldsburg - Hamont
Lijn 48: Hasselt - Peer - Hamont
Lijn 182:  Hasselt - Pelt - Achel (sneldienst)
Lijn 18a: Hasselt - Houthalen - Pelt - Achel

Trein
Vanuit Hamont is er elk uur een recht-
streekse verbinding naar Antwerpen-
Centraal. Wie naar Brussel wil, maakt 
een overstap in Herentals of Lier. In de 
zomervakantie is er een rechtstreekse 
trein naar Brugge en Blankenberge.
Meer informatie vind je op de offi ciële website 
van de NMBS (www.belgiantrain.be) 
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V.V.V. Hamont-Achel
Gen. Dempseylaan 1
3930 Hamont-Achel
Tel. 011 64 60 70
info@toerisme-hamont-achel.be
www.toerisme-hamont-achel.be

UiTpunt Hamont-Achel
Wal 26 
3930 Hamont-Achel 
Tel. 011 51 05 02 
uitpunt@hamont-achel.be
www.hamont-achel.be


