Zomer van de korte keten
Fietsroute 3
VERTREKPUNT LUMMEN CENTRUM ongeveer 16 km

» Van op de markt fietsen we via de NEERSTRAAT en dan meteen rechts de BURGGRACHTSTRAAT tot aan

de RINGLAAN die we oversteken.
» We gaan een klein stukje naar links om rechts de PARKSTRAAT in te slaan naar de SCHULENSEBAAN.
» We fietsen op de SCHULENSEBAAN naar rechts tot over de brug van de Mangelbeek.
» Hier slaan we rechts de MANGELBEEKSTRAAT in en aan de brug slaan we weer rechts af de

Hemelrijkstraat in en iets verder links fietsen we terug de MANGELBEEKSTRAAT in.
» We slaan de eerste straat rechts in en komen in de HAMELSTRAAT waar we op nummer 43 Imker

Marcellina Timmermans vinden. (punt L , km teller ongeveer op 1,8 km)
» Wij volgen de HAMELSTRAAT richting nummer 1, dus richting SCHALBROEKSTRAAT waar we rechts

afslaan.
» We nemen de 2e straat aan onze linkerkant, de BOVENSTRAAT, en volgen die tot helemaal aan de

autosnelweg. We fietsen zo ook een 1,5 km onverharde weg langs de rand van de Willekensberg, komen
weer op een klein stukje verharde weg om dan tegen de snelweg een zandpaadje links in te slaan.
» Zo komen we aan de GOESLAERSTRAAT waar we schuin tegenover ons op nummer 33 de locatie zien van

zowel Geitenboerderij ’t Goerenhof als Kaasmakerij Karditsel. (punt M en N, km teller op ongeveer 4,5 km)
» We steken over en fietsen de GOERENSTRAAT in. We fietsen door natuurgebied De Goeren en volgen de

weg bij de eerste splitsing rechts, bij de volgende links tot we aan de fietstunnel bij de spoorweg uitkomen.
» Hier steken we over naar de KAPELSTRAAT aan de andere kant van de spoorweg en die we blijven volgen

tot we op nummer 34B aan de Linkertse Aardbeien Automaat komen (punt O).
» Op het einde van de Kapelstraat slaan we rechts de DRIELINDENSTRAAT in en nemen dan de

KAMMESTRAAT naar links om even verder weer rechts de KERKEVENNESTRAAT in te slaan.
» In het kleine stukje KERKEVENNESTRAAT naar links vinden we op nummer 13 Imker Jorden Swinnen (punt

P).
» Als we dit stukje straat uitrijden komen we op de LINKHOUTSTRAAT uit die we oversteken naar de

BEEKSTRAAT.
» In de BEEKSTRAAT nemen we na de Demer het pad links tussen Demer en Schulens Meer in. Dit fietsen we

helemaal tot op het einde waar we dan links via de BEGIJNENBROEKSTRAAT terug omhoog gaan naar de
LINKHOUTSTRAAT en de spoorweg oversteken.
» We fietsen in de SCHALBROEKSTRAAT terug richting Lummen centrum, maar duiken ter hoogte van huis

nummer 112 nog even rechts het gebiede van de vijvers van Schalbroek in (km teller op bijna 14 km) waar
we links aanhouden om zo via de MEEUWENSTRAAT weer terug op de SCHALBROEKSTRAAT uit te
komen
» We slaan vervolgens meteen rechts de MANGELBEEKSTRAAT in die we tot op het einde fietsen, daar gaan

we naar rechts en dan meteen weer naar links tot aan de SCHULENSEBAAN
» We slaan links af en fietsen rechtdoor het centrum weer in richting terrasjes!

