Zomer van de korte keten
Fietsroute 2
VERTREKPUNT LUMMEN CENTRUM ongeveer 20 km

» Van op de markt fietsen we via de DORPSTRAAT tot aan het kruispunt met de DOKTER VANDERHOEYDONCKSTRAAT die we
rechts naar beneden fietsen tot aan de rode lichten.

» We steken over en even verder zien we aan de linkerkant op nummer 64 Imker en kruidentheewinkel Het Buskruit liggen (punt
H).

» Vervolgens nemen we de eerste straat links, de KANADASTRAAT. Op het einde fietsen we rechts over de beek via
de OOSTERHOVENSTRAAT tot aan de CLAESHOEKSTRAAT die we naar links volgen.

» Op een splitsing (km teller ongeveer op 1,9 km) met doodlopende straat aan de linkerkant kom je de CSA Hoeve Het

Groentenhof (punt I) tegen. Aan deze splitsing fietsen we rechts verder tot aan de VIJVERSTRAAT die we links inslaan.

» We volgen deze straat die, nadat we de Laambeek hebben overgestoken, overgaat in de
» Op nummer 13, waar ooit een watermolen stond, vinden we nu Geitenboerderij De Watermolen. (punt J , km teller op ongeveer
4,2 km)

» We gaan verder tot aan de REKHOVENSTRAAT, steken over en fietsen naar links tot aan de eerste straat rechts,
de KRAAIBERGSTRAAT die we inslaan en tot het einde volgen langs de Molemse berg heen.

» Vervolgens steken we de MOLEMSESTRAAT over, fietsen naar rechts onder het viaduct van de snelweg door en slaan meteen
erna links af en kort erna weer rechts de SCHUTTERSTRAAT

» We fietsen vervolgens rechtdoor de ROOSTERSTRAAT in en volgen deze tot aan het kruispunt met de BREMSTRAAT. (km
teller ongeveer op 6,8 km).

» We volgen de BREMSTRAAT die na het viaduct van de snelweg overgaat in de HELVETIASTRAAT die uitkomt op het rondpunt
van Genenbos.

» Via de GENENBOSSTRAAT fietsen we op het gloednieuwe fietspad tot aan het kanaal waar we het jaagpad naar links richting
Beringen nemen.(km teller ongeveer 7,3 km aan het kanaal).

» Hier volgen we fietsroute 319 van het fietsnetwerk. Na ongeveer 2 km duikt fietsroute 319 links de velden in en komen we in
de HELDERSTRAAT

» Op het kruispunt ga je even rechtdoor de RIETSTRAAT in waar op nummer 2 imker Steven Genoe zit (punt K).
» We keren terug naar het kruispuntje, slaan links af richting GESTELSTRAAT die we oversteken naar de SINTSEBASTIAANSTRAAT.

» We volgen de SINT-SEBASTIAANSTRAAT, gaan over de brug van de snelweg en blijven rechtdoor fietsen. Na de brug (km
teller ongeveer op 13,8km) begint door wegenwerken een onverhard stuk over een lengte van ongeveer een km.

» De SINT-SEBASTIAANSTRAAT gaat over in de SINT-LUTGARDISSTRAAT die op het einde overgaat in een betonnen weg
door het natuurgebied van de Vallei van de Zwarte Beek.

» Aan de Halbeek (km teller op ongeveer 16,2 km) is er een zitbank en 100 mtr verderop vind je een picknick plaats.
» We volgen de betonnen weg door het natuurgebied en komen in de ASHOEKSTRAAT
» Aan de splitsing met een landweg slaan we rechts af en meteen erna weer links.
» We steken het kruispunt over en fietsen de SINT-FERDINANDSTRAAT
» In de tweede straat rechts, de REUSTRAAT, vinden we op nummer 3 imker Danny Biesmans (punt B).
» We gaan dan verder in de SINT-FERDINANDSTRAAT waar op nummer 1 De Winning zit met Hoevewinkel en eetcafé KarWij
(punt A).

» Vanaf hier fietsen we via de VAN DER MARCKESTRAAT naar terug naar het centrum van Lummen waar de terrasjes wachten.

