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1 Blauwe Kei (Lommel) 48,1 ✓ ✓

2 Achelse Kluis (Hamont-Achel) 44,2 ✓ ✓ ✓

3 Paal (Beringen) 38,4 ✓ ✓ ✓

4 Leopoldsburg 57,2 ✓ ✓

5 Peer 47,2 ✓ ✓ ✓

6 Opitter 40,4 ✓ ✓ ✓

7 Molenbeersel 42,9 ✓ ✓ ✓

8 Houthalen-Helchteren 39,6 ✓ ✓ ✓

9 Zelk (Halen) 39,3 ✓ ✓ ✓

10 Bolderberg 39,9 ✓ ✓ ✓

11 Leut 42,3 ✓ ✓ ✓

12 Genk 44,2 ✓ ✓ ✓

13 Rekem (Lanaken) 34,8 ✓ ✓ ✓

14 Alken 46,1 ✓ ✓ ✓

15 Rijkhoven (Bilzen) 43,1 ✓ ✓ ✓

16 Montenaken 43,5 ✓ ✓ ✓

17 Hoepertingen 43,8 ✓ ✓ ✓ ✓

18 Rutten (Tongeren) 37,8 ✓ ✓ ✓

19 Zussen (Riemst) 35,8 ✓ ✓ ✓ ✓

20 Moelingen 38,8 ✓ ✓ ✓ ✓





Praktisch

AFSTAND   10,8 km.

verTrekPlAATS   Grand Café Kaai bereik je door de A12 te verlaten bij 
afrit Boom. Je volgt het centrum en aan de tweede lichten ga je 
rechts richting Centrum/Niel. Beneden aan de T ga je links onder 
de brug door. Bij het oprijden van de rotonde op het marktplein 
neem je rechts de smalle Windstraat naast de supermarkt. Aan de 
Rupel ga je links.

PArkereN   Voor gratis langdurig parkeren passeer je Grand Café Kaai en 
de daaropvolgende parking. Je houdt steeds rechts aan tot je rechts 
een doodlopende klinkerweg in een kleine woonkern bereikt.

AArD vAN De WeG   Asfalt op de Rupeldijk, grind- en vlonderpaden in 
De Schorre, aarde- en grindwegen in de tweede kleiput.

TOeGANkelIJkHeID  Onmogelijk voor buggy’s en rolstoelen; honden 
aangelijnd in De Schorre; bij nat weer glibberig in de tweede 
kleiput.

INFOrMATIe 
 » Toerisme Rupelstreek: Schommelei 1/3, 2850 Boom,  

tel. 03 880 76 25,  fax 03 880 76 11, toerup@pandora.be,  
www.toerismerupelstreek.be.

 » Recreatiecentrum De Schorre: Kapelstraat 83, 2850 Boom,  
tel. 03 880 76 00,  fax 03 880 76 11, info@deschorre.provant.be, 
www.deschorre.be.

eTeN & DrINkeN 
 » Grand Café Kaai: Kaai 40, 2850 Boom, tel. 03 843 33 12,  

fax 03 843 33 14,  www.kaai.be, geopend dag. 10.00-24.00 u, 
stijlvol, panoramisch uitzicht over de Rupel, zomerterras,  
heerlijke ontbijtkeuze.

 » Taverne De Schorre: Kapelstraat 83, 2850 Boom, tel. 03 880 75 41, 
dag. vanaf 11.00 u, ’s zomers vanaf 10.00 u, cafetaria, snacks,  
terras.

 » Café Bij Sanny en Patje: Nieuwstraat in Terhagen.
 » Restaurant Epicurus: Kardinaal Cardijnstraat 46, 2840 Terhagen, 

tel. 03 888 33 11, ma.-wo. gesloten, juli gesloten.
 » Eetcafé ’t Steencaycken: Hoek 76, 2850 Boom, tel. 03 888 53 63, 

steencaycken@hotmail.com, www.steencaycken.be, geopend ma., 
wo.-do. 12.00-21.00 u (keuken tot 19.00 u), vr.-zo. 12.00-22.00 u 
(keuken tot 20.00 u), di. gesloten.

23
Dwa l e n Door v e r l at e n k l e i p u t t e n  
e n m i j m e r e n l a ngs De ru p e l

BOOMwandeling

afstanD 48,1 km

vertrekplaats Blauwe Kei (knooppunt 260), in 3920 Lommel

parkeren Blauwe Kei

Bewegwijzering Fietsroutenetwerk Limburg; je volgt de knoop
punten 260 > 267 > 268 > 266 > 264 > 265 > 255 > 254 > 253 
> 229 > 228 > 227 > 230 > 260

aarD van De weg Grotendeels verharde, van de rijweg afgescheiden 
en autovrije fietspaden, verkeersarme wegen. Doorgaans veilige 
wegen, enkele korte stukjes met smalle fietspaden naast een 
drukkere weg.

aanvullenD kaartmateriaal Fietskaart Fietsroutenetwerk Limburg

meer informatie

 » Toerisme Lommel, www.toerismelommel.be
 » Fietsonthaal en servicepunt De Soeverein, Sportveldenstraat 10, 

3920 Lommel, www.soevereinlommel.be 
 » Toerisme Limburg, Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt, 

tel. 011 30 55 00, www.toerismelimburg.be

eten en Drinken

 » Blauwe Kei, Blauwe Kei 4042, 3920 Lommel.  
Mei –aug. alle dagen open, andere maanden wo. en do. gesl.

 » De Zeven Heerlijkheden, Blauwe Kei 48, 3920 Lommel. 
Open vanaf 10.00 u, ’s winters vanaf 11.00 u, ma. gesl. 
www.de7heerlijkheden.com 

 » De Withoef, Katoenstraat 4, 3920 Lommel.  
Van 1 april t.e.m.1 nov. open vanaf 11.00 u; van 2 nov. t.e.m. 31 maart 
vanaf 13.30 u, za., zo. en feestdagen vanaf 12.00 u, di. en wo. gesl.

 » De Vijf Linden, Zandstraat 18, 3920 Lommel.  
Di.  za. vanaf 12.00 u, zo. vanaf 11.00 u, ma. vanaf 14.00 u. 
www.devijflinden.be 

 » Taverne De Meerpaal – Lommelse Jachthaven, 
Boskantstraat 60, 3920 Lommel. Alle dagen open vanaf 10.00 u. 
www.lommelsejachthaven.be 

 » Bed & Breakfast De Tortelboom, www.detortelboom.be
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l a ngs k a na l e n e n Door  
h e t pa r k De r l a ge k e m p e n

BLAUWE KEI (LOMMEL)fietstocht
praktisch
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BLAUWE KEI (LOMMEL)

L a ngs k a na L e n e n door h et Pa r k  
de r L a ge k e m P e n

Lommel draagt de titel Natuurstad van Vlaanderen en tijdens deze 
fiets tocht kun je zelf vaststellen dat dit niet overdreven is. Je fietst 
door het Park der Lage Kempen en bolt langs of door de natuurgebieden 
Kattenbosserheide, Pijnven, ’t Plat, Holven en Sahara.
Je passeert historische plaatsen, zoals de vlakte waar vroeger de 
kruit fabriek stond en de legendarische zinkfabriek Vieille Montagne, 
waarover Walter van den Broeck een toneelstuk schreef dat in 2011 
verfilmd werd. Andere hoogtepunten zijn de Leyssensmolen, het Duitse 
militaire kerkhof, de autotestbaan van Ford en een paar zandwinputten.

de fietstocht

Langs het kanaal van Beverlo naar Vieille montagne
De Blauwe Kei is ontstaan na het graven van het kanaal Bocholt-Herentals.  

Je vindt er geen kerk, geen school, maar wel een paar horecazaken en een 
jachthaven. Het kanaal van Beverlo begint hier en ‘loopt dood’ in de havenkom 
van Leopoldsburg. Het werd voornamelijk om militaire redenen gegraven 
(1854-1857). Kort na de onafhankelijkheid van België werd in Beverlo de 
garnizoensplaats Leopoldsburg opgericht. Die had voor de bevoorrading en 
het transport van zwaar militair materiaal behoefte aan goede toegangs-
wegen. Later werd het kanaal ook van belang voor de metaalindustrie 
(Vieille Montagne) die zich in Lommel vestigde.

 1 » 2  In de Blauwe Kei ben je op knooppunt 260 1. Je vertrekt met het kanaal 
van Beverlo aan je linkerkant, richting knooppunt 267. Na 1,5 km bol je onder 
de brug Lommel-Werkplaatsen door en ben je op knooppunt 267.

Lommel-Werkplaatsen is een gehucht van Lommel. Nadat het kanaal Bocholt-
Herentals was aangelegd (1843-1846) en de gehuchten Blauwe Kei en 
Stevensvennen aan het einde van de 19de eeuw tot ontwikkeling kwamen, 
ontstond kort na 1904 de nederzetting Lommel-Fabriek. Er werden in Noord-
Limburg enkele non-ferrobedrijven opgericht als eerste industrie van de 
provincie. De zwavelzuur- en zinkfabriek N.V. Société Métallurgique de Lommel 

01
fietstocht

4,9 km
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in Lommel-Werkplaatsen werd in 1904 door de Duitse familie Schulte gesticht 
op het terrein Maatheide, dat oorspronkelijk een gebied van heidevelden en 
bossen was. In 1973 werden de activiteiten van de zinkfabriek (inmiddels 
Umicore) gestaakt en in 1974 werd de fabriek gesloopt. Momenteel telt de 
tuinwijk Lommel-Werkplaatsen circa 75 woningen.
Fiets verder richting knooppunt 268. Je bolt voorbij de B &B De Tortelboom, 
taverne De Withoef en onder de brug van de N71 of Zuiderring door. Links 
zie je de Nyrstarfabriek, rechts enkele grote vijvers. Je duikt onder een 
spoorweg brug en trapt langs een zwaaikom naar knooppunt 268 2.

De fabrieken van Nyrstar in Balen en Overpelt maken deel uit van een multimetalen-
onderneming die zink, lood en andere producten, waaronder zilver, goud en 
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koper, produceert. Beide sites produceren samen 270.000 ton zink per jaar en 
stellen meer dan 560 mensen tewerk. 
Het gehucht Wezel ontstond aan het einde van de 19de eeuw toen de zink-
fabriek Vieille Montagne (het huidige Nyrstar) zich in 1889 op de heide-
gronden te Balen nabij de grens met Mol vestigde. De fabriek bouwde een 
arbeiderswijk op het grondgebied van de gemeente Balen en een bediende-
wijk op het grondgebied van de gemeente Mol. Na de Eerste Wereldoorlog 
diende de zinkfabriek een aanvraag in om het volledige gehucht af te 
splitsen van Balen en Mol en om een zelfstandige gemeente te vormen onder 
de naam Wezel. De aanvraag werd echter geweigerd en zo vormt Wezel nog 
steeds een aaneengesloten gehucht binnen de 2 gemeenten.
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Een tweede fabriek, die in 1881 haar poorten opende, was de springstoffen-
fabriek La Forcite. Ze werd in 1920 overgenomen door Poudreries Réunies 
de Belgique (PRB).
In mei 1975 was er een zware ontploffing. Vier treinwagons met 70 ton TNT 
vlogen de lucht in en zorgden voor enorme materiële schade en vele ge-
wonden. PRB bestaat nu niet meer.

een windmolen, een militair kerkhof en een autotestbaan
 2 » 3  Steek het bruggetje over en volg het kanaal van Beverlo naar rechts tot je op 

knooppunt 266 komt. Hier kies je richting knooppunt 264. Je bolt door een 
bosstrookje met picknickplaats en begeeft je door de Nieuwe Vosvijvers, 
een straat met open bebouwing. De straatnaam verandert in Zandstraat. 
Je fietst op een verhard fietspad naast een kiezel-zandweg en komt langs 
de Kattenbosser heide en de Kattenbossen. Eens terug in de bewoonde 
wereld passeer je de Leyssensmolen en het restaurant De Vijf Linden. 
Aan de drukke N746 draai je links af, richting knooppunt 264 3.

De Leyssensmolen werd gebouwd in 1797 en stond oorspronkelijk in Olmen. In 1809 
verhuisde hij naar het centrum van Lommel, in 1963 naar zijn huidige locatie.

 3 » 4  Op knooppunt 264 3 draai je rechts de Oude Diestersebaan in en kom je 
100 m verder op knooppunt 265. Kies voor knooppunt 255 en blijf rechtdoor 
fietsen tot je aan de autotestbaan van Ford rechtsaf kunt. 

Ford Lommel Testbanen (Lommel Proving Ground of kortweg LPG) werd in 1965 
gebouwd en is sedert meer dan 40 jaar de belangrijkste testbaan voor 
Ford Europa. De totale baanlengte bedraagt 80 km en de jaarlijkse testafstand 
bedraagt 6 miljoen kilometer. Er werken 50 ingenieurs, 85 mecaniciens, 
170 test piloten, 25 onderhoudstechniekers en 20 ondersteunende medewerkers.
Je trekt het bos in en fietst rond het indrukwekkende Duitse oorlogskerkhof. 
Aan weerszijden van het kerkhof is een picknickplaats. 

De Duitse militaire begraafplaats (Deutsche Kriegsgräberstätte) is16 ha groot. 
Er liggen 38.560 Duitse soldaten uit de Tweede Wereldoorlog begraven en 
een kleiner aantal die tijdens de Eerste Wereldoorlog gesneuveld zijn. Dit is 
het grootste Duitse soldatenkerkhof buiten Duitsland in West-Europa uit de 
Tweede Wereldoorlog. 
Fiets verder tot op knooppunt 255 en draai daar links af, richting 254. Je bolt 
opnieuw langs de testbanen van Ford en draait daarna rechts het bos in. 
Het gaat golvend verder over een apart asfaltfietspad naast een kiezelweg. 

7,7 km

6,3 km
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5,2 km

Als je het bos uitkomt, fiets je nog een tijdje langs de bosrand met rechts 
van je akkers. Tussen een manege en een landbouwbedrijf kom je op een 
drukkere weg.

 4 » 5  Volg de napoleonweg (N715) 4 naar rechts over een stippellijnfietspad en 
sla de eerste weg links af. Op knooppunt 254 blijf je rechtdoor fietsen over 
de brede asfaltweg, richting knooppunt 253. Je fietst langs de bosrand en 
weiden, negeert links de Vijverstraat en bolt verderop voorbij een revali-
datie centrum voor MS-patiënten. Net voor een brug sla je links af en 
volg je de bosrand. Voorbij het laatste huis fiets je tussen de weiden tot 
aan knooppunt 253. Rijd verder richting knooppunt 229, steek eerst de 
Holvenloop en daarna een voorrangsweg over. Aan de andere kant laat 
je twee straten links liggen en trek je het domeinbos Pijnven in. Het gaat 
kronkelend en golvend verder door het bos en je komt opnieuw aan de 
drukke n715 5. 

Langs zandwinputten naar het kanaal Bocholt-herentals
 5 » 6  Steek de n715 5 over en kies links het fietspad in het bos dat parallel aan 

de drukke weg loopt. Je bereikt een brede asfaltweg, die je naar rechts volgt, 
richting Lommelzand. 

De ontdekking van het kwartszand (witzand) gaat terug tot 1845. Bij het graven van 
het Kempisch kanaal stuitte men in de buurt van Lommel, Mol en Dessel op 
zand met een zeer hoog kwartsgehalte. In 1872 werd de nv S.C.R. (Sablières et 
Carrières Réunies) opgericht en bekrachtigd door Leopold II. In 1896 werd 
SCR-Sibelco opgericht. Deze firma bestaat nog steeds en heeft wereldwijd meer 
dan 250 productie-eenheden. In de Benelux werken er een 300-tal werknemers, 
wereldwijd zijn het er meer dan 9000.
Vrachtwagens rijden niet verder dan de zandwinputten waar je tussendoor 
fietst. Even verderop kom je op knooppunt 229. Blijf rechtdoor fietsen, rich-
ting knooppunt 228. Je bolt over een afzonderlijk fietspad door het bos, 
steekt een spoorweg over en komt terug in de bewoonde wereld en aan 
verkeerslichten.
Nu volgt een noodzakelijk verbindingsstuk. Steek de weg over en fiets via 
de Karrenstraat naar de N712. Die volg je naar rechts over een afgescheiden 
fietspad tot je links de Sint-Ritastraat kunt indraaien. Je bolt voorbij 
brasserie-restaurant Den Brugwachter en fietst de brug over. Aan de andere 
kant draai je rechts af en fiets je tot aan het kanaal Herentals-Bocholt. 

8,9 km
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Je bent dan aan knooppunt 228 6 met een oorlogsmonument en een 
pick nickplaats. Aan de overkant van het kanaal zie je de industriezone van 
Overpelt Fabriek. 

Via de sahara naar de Blauwe kei
 6 » 7  Volg het kanaal naar rechts, richting knooppunt 227. Net voor jachthaven 

De Meerpaal is er nog een picknickplaats. Je moet er een brug over, want 
de invaargeul van de haven gaat door de dijk heen. Aan knooppunt 227 blijf 
je het jaagpad volgen, richting 230. Je fietst onder een brug door en bereikt 
knooppunt 230 7 met picknickplaats en infozuil. 

 7 » 8  Kies op knooppunt 230 7, richting knooppunt 260. Steek het kanaal 
over en neem aan de overkant tussen tavernes De Engel en de Lossing 
de Lossingsweg. Neem dan het pad voorbehouden aan fietsers en fiets door 
het bos en rond een voetbalveld, langs MPI Zonneweide, evenementenhal 
De Soeverein en het stedelijk zwembad van Lommel. Let goed op de bordjes 
van het fietsnetwerk en fiets op het einde van de Zeisstraat verder over een 
pad waar alleen fietsers over mogen. Je bolt dan langs de Sahara.

De Lommelse Sahara is een zand- en duinlandschap van 193 ha in Lommel. In het 
midden ligt een meer en errond liggen naaldbossen. Dit landschap behoort tot 
het Regionaal Landschap de Lage Kempen. Het natuurgebied kwam tot stand 
door menselijke activiteiten. Het meer ontstond door zandwinning tussen 1920 
en 1925 en de dampen van de vroegere zinkfabriek van Lommel-Werkplaatsen 
zorgden er tussen 1902 en 1940 voor dat alle groene beplanting verdween. 
Het resultaat was 350 hectare dor landschap bedekt met wit zand. Om verdere 
verzanding te voorkomen, werden na WO II naaldbossen en hagen aangeplant. 
Zo werd het zandgebied verkleind tot de huidige 193 ha.
Na de Sahara bereik je het kanaal Bocholt-herentals 8.

 8 » 1  Volg het kanaal Bocholt-herentals 8 naar links, richting Blauwe Kei. Als 
je de kanaalbrug in het vizier krijgt, verlaat je de dijk en zet je koers naar de 
brug over het kanaal van Beverlo. Steek de brug over en je komt terug aan 
het vertrekpunt, bij knooppunt 260 1.

3,3 km

6,8 km

5,0 km 
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