
Zomer van de korte keten 

Fietsroute 1 

VERTREKPUNT LUMMEN CENTRUM   ongeveer 20 km 
 

• Van op de markt fietsen we omhoog via de VAN DER MARCKESTRAAT (als je met je gezicht naar het gemeentehuis 

staat de straat links naar boven) naar de SINT –FERDINANDSTRAAT met onze eerste stop na 1,4 km bij de hoevewinkel 

en het eethuis van KarWij bij de Winning. (punt A) 

• Vervolgens slaan we de eerste straat links in, de REUSTRAAT, waar we Imker Danny Biesmans vinden op nummer 3 

(punt B) 

• We fietsen verder. De REUSTRAAT gaat over in de KWEZELSTRAAT. Na ongeveer 1,5km vanaf KarWij (dus in totaal 

staat de km teller nu op ongeveer 2,8) ligt rechts een onverharde landweg (ook VTT pad) die we inslaan.  

• Deze weg brengt ons van de KWEZELSTRAAT naar de LARENSTRAAT die overgaat in de MELLAERSTRAAT. 

• In de MELLAERSTRAAT slaan we links af.  Na enkele honderden meters ligt op nummer 10  Hoevewinkel Sint-Annahof  

(punt C, km tellerstand ongeveer 4,6) 

• We fietsen verder tot aan de DIKKE EIKSTRAAT waar we rechts afslaan. Omwille van de wegenwerken is er er rechts van 

de straat een ‘noodfietspad’ aangelegd dat veilig door de weiden slingert tot aan Den Kalen Dries. Via de fietsomleiding 

gaan we naar het kruispunt aan de kerk en slaan we rechts de MELDERTSEBAAN in.  Zo’n 150 mter na het kerkhof 

vinden we Imker Roger Swinnen op nummer 53 (punt D) 

• We fietsen terug richting kerkhof en slaan vlak voor het kerkhof de ZANDSTRAAT in .  Deze blijven we rechts volgen. Op 

nummer 20 vinden we  Imker Jos Opheide. (punt E, km tellerstand ongeveer op 7,2) 

• Via de ZANDSTRAAT fietsen we verder  en gaan we rechts bij de splitsing richting WATERHEIKENSSTRAAT waar we op 

het einde de MELDERTSEBAAN oversteken naar de KWADE PLASSTRAAT 

• We volgen de KWADE PLASSTRAAT en houden rechts aan tot aan de PROCESSIEWEG en slaan links af. 

• Op het einde van de PROCESSIEWEG slaan we links af de GEENMEERSTRAAT in. 

• Bij de splitsing slaan we weer links af de HEREHEIDESTRAAT in die we tot op het einde volgen.  

• Hier gaan we een klein stukje naar links de GEENEINDESTRAAT in om vrijwil meteen weer naar rechts te gaan de 

LANGEHEIDESTRAAT in. 

• Vanaf hier klimmen we rustig de Venusberg op. De verharde weg gaat over in een onverhard stuk en dan weer in een 

verharde weg.  We blijven fietsen en op nummer 7 in de LANGEHEIDESTRAAT zit Hoevewinkel en Varkensboerderij op de 

Venusberg. (punt F, km teller op ongeveer 9 km) 

• We fietsen verder naar ons laatste korte keten intiatief in deze lus. Bij de splitsing gaan we naar links tot 

LANGEHEIDESTRAAT 8 waar Imker Joep Fourneau met Mea Mellifera zit (punt G). 

• We gaan terug naar de splitsing (waar fietsknooppunt  523 is) en slaan links af,  de GELE PLASSTRAAT in, vervolgens 

nemen we rechts de WOLFSTRAAT tot op het einde, weer links, waar we na een klein stukje MELDERTSESTEENWEG in 

de BROEKKANTSTRAAT komen. 

• Deze volgen we een heel eind tot we bij de splitsing aan de oude watermolen rechts de SINT-SEBASTIAANSTRAAT 

inslaan en links aanhouden aan de splitsing. 

• We trotseren een kort stuk wegenwerken tot we rechts de IJZERSTRAAT inkunnen (voor de brug over de snelweg). 

• Die brengt ons naar de VOORTSTRAAT die we rechts  afslaan en vervolgens fietsen we nog een kleine 3 km tot in 

Lummen centrum. 

• Na de brug van de snelweg slaan we rechts het LINDEKENSVELD in. Aan het rond punt gaan we rechtdoor via de 

DOKTER VANDERHOEYDONCKSTRAAT tot aan het kruispunt  met bloemenwinkel en kebabzaak. 

• Hier slaan we rechts de DORPSTRAAT in die ons weer naar de markt brengt. 



 


