Fietsroute Bever (26 kilometer)
Routebeschrijving
We vertrekken en komen aan in een café. De fietsroute door Bever staat bol van kapelletjes.
De kapelletjes zijn verscholen in het bosrijke gebied van deze pittoreske gemeente aan de
taalgrens.
We vertrekken in café Rozeken op het dorpsplein en rijden via het Kapelletjeswandelpad naar
de Sint-Martinuskapel (1) van Burcht. We rijden voorbij de overblijfsels het Mottekasteel en
de Molen Denut en bereiken in het Akrenbos de Kerk Sint-Gereon (2) en de kapel van OnzeLieve-Vrouw altijd durende bijstand.
Ons volgende schietgebedje is voor Onze-Lieve-Vrouw van Tongre (3) in haar kapelletje
dat dateert van 1865. Kapel Seghers (4) staat helemaal in het midden van de weg.
Vooraleer wij het Manhovebos (6) bereiken, passeren we nog zes heiligdommetjes waarvan
de Calvariekapel Neerhof (5) het meeste indruk maakt.
Via Puydt en Pontembeek bereiken we met de laatste zegen van ons lievevrouwke in de
O.L.Vrouwkerk (7) opnieuw het centrum van Bever waar we op adem kunnen komen in het
oude Pastoriepark met zijn petanquepleinen.
Wegwijzer
Vertrek: Cafe Rozeken Dorpsplein Bever
Richting Viane- 400 m- links- Kapelletjeswandelpad- links- betonbaantje tot einde volgenlinks- Kapelletjeswandelpad--dubbele betonbaan oversteken- 50 m rechtdoor- rechts-Sint
Martinuskapel van Burcht - 50 m rechtdoor- links- dubbele betonbaan – 400 m rechtdoorrechts- klein tarmacstraatje- splitsing- links-- betonbaan- Huisnummer 101-links- huisnummer
125- rechts-splitsing- links- kruispunt met bi-flash- links- Kerk Sint Gereon - 400m bushalte- rechts- einde van de straat- rechts- T-splitsing- links- baantje volgen tot aan dubbele
betonlaan- Bois- de Lessines-links- dubbele betonlaan verlaten- 200m rechtdoor- links (Hof
van Fonteyne) – baantje volgen tot aan dubbele betonlaan- splitsing- rechts- op helling- links
MUYDT- Kapel van Muydt - links- baantje volgen – links- kruispunt met gewestweg- links1 km rechtdoor- PONTEMBEEK- Kapel Seghers - rechts- rechtdoor- Calvariekapel Neerhof T- splitsing- rechts omhoog- huisnummer 12- links TORREZEEL-naar beneden- T splitsingrechts-100 m links volgen (Mark-route) tot aan gemeentebord SINT- PIETERS- KAPELLElinks- Bos van Manhove - links- baan volgen- einde straat-links- splitsing- linksnatuurstenenkapel- rechts- einde straat opnieuw rechts- tarmacbaantje-splitsing- rechtsbetonbaan PUIDT- Links- termacbaantje- bergop- links-kapel O.L.VR van Kamstraat –
gewestweg oversteken- richting Dorp Bever- aan stop- links- petanqueplein- fietswegje naast
school- zebrapad- links- 100 m volgen- rechts – splitsing met grote baan- rechts- 150 maankomst Café Rozeken.
Deze fietsroute werd uitgewerkt naar aanleiding van de actie Fietsen tegen Kanker op 30 mei
2004. De actie vond plaats naar aanleiding van de Dag van het Park en is een samenwerking
van Kom op tegen Kanker en de afdeling Bos en Groen van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Met dank aan het NGI voor de kaart.

