Fietsroute Halen (15 kilometer)
Sint-Jansbergkloosterroute
Routebeschrijving
Deze route naar het Sint-Jansbergklooster in Zelem loopt door de gemeenten Lummen en
Halen. We genieten van de mooie oever van de Demer en flaneren langs het Schulensmeer.
Onderweg stoppen we ook even aan de Donkelhoeve.
Vertrekken kan in ’t Vloot (1) in Lummen en de sporthal (3) in het landelijke stadje Halen.
Beide zijn uitstekende startplaatsen voor een boeiende tocht naar het Sint-Jansbergklooster
(2) te Zelem.
Het klooster staat er nog in een prachtig groot park van 4 ha, met een oude boomgaard, een
middeleeuwse omwalling en een 14de eeuwse kapel. Het imposante kloostercomplex werd
aangepast aan hedendaagse noden.
Achter de statige gevel huist een professionele feestbouwer .
Wie niet genoeg krijgt van het mooie Midden Limburg kan zijn tocht verder zetten naar Herk
de Stad of naar Lummen.: De Olmen- Harlaz – route leidt ons langs de boorden van het
Schulensmeer en het kasteeldomein Olmen- Harlaz, met zijn gezinsvriendelijke park .
De Driekastelenroute brengt ons naar t ‘ Vloot in Lummen en naar drie uitzonderlijke
kasteelparken: ’t Loye, De Burg en Het Hamel.
Wegwijzer
Volg de knooppunten van het fietsroutenetwerk, waar mogelijk is. De rest wordt per straat
beschreven.
Vertrek aan’t Vloot (1), rij over het het bruggetje van de Demer links, volg de weg langs het
water tot aan het kruispunt met de Linkhoutstraat (scherpe bocht), steek de weg over, en volg
de aansluiting op het fietsroutenetwerk rechts 315; volg richting 350; Voor knooppunt 350
links St.- Jansbergklooster (2).
Verlaat St.-Jansbergklooster (2), aan de grote baan links richting 350, aan de Staatsbaan
Hasselt-Diest rechtover steken richting 350 volgen; volg richting 351; volg richting 352. Volg
de pijl Sportcentrum en u komt aan de Sporthal (3). Verlaat de Sporthal en rij naar rechts,tot
aan T, rij links langs het Raubrandplein , vervolg richting Markt en steek de baan over en
verlaat het Marktplein links van de kerk via de Koepoortstraat.
Steek de Staatsbaan (Hasselt-Diest) aan de verkeerslichten over en volg het fietsroutenetwerk
rechts 314; richting rechts 313 tot aan ’t Vloot (1).
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.

