Fietsroute Herk-de-Stad (18 kilometer)
Olmenhof-Harlaz-route
Routebeschrijving
Deze route leidt ons langs de boorden van het Schulensmeer, gedeeltelijk langs het
fietsroutenetwerk en verder via uitzonderlijk landelijke wegen met hier en daar een kasteel.
Aan de horizon ontwaren we het Olmenhof–Harlaz, een kasteeldomein met een prachtig park.
Het Olmenhof is met zijn visvijver, ruim zonneterras, petanquebaan, minigolf, dierenpark,
nieuw skate-terrein en speeltuin, een aangename groene ervaring.
Het is op maat van het gezin gesneden.
Hier valt voor elke leeftijd iets te beleven. De toegang is gratis.
Wij rijden terug langs de Gete en bereiken zo opnieuw de Demer en het Schulensmeer.
Wie niet genoeg kan krijgen van het mooie midden Limburg kan zijn route verder zetten naar
Lummen of Halen:
De driekastelenroute brengt ons naar drie uitzonderlijke kasteelparken: ‘t Loye, De Burg en
Het Hamel.
De Sint- Jansbergkloosterroute leidt ons naar de Donkelhoeve en het Sint-Janbergklooster in
Zelem.
Wegwijzer
Volg de knooppunten van het fietsroutenetwerk, waar mogelijk is. De rest wordt per straat
beschreven.
Vertrek aan ’t Vloot (1) naar knooppunt 313,volg rechts knooppunt 195 rij ter hoogte van het
knooppunt 195 richting 353. Na 100 meter aan uw linkerkant ingang Domein Olmenhof (2).
Verlaat het Domein Olmenhof en volg richting 353, ter hoogte van knooppunt 353 volg
richting 352 Ter hoogte van knooppunt 352 bevindt zich de Sporthal (Halen) (3). Verlaat de
Sporthal, rechts = (Sportlaan). Op het einde van de Sportlaan , tot op T, rij links langs het
Raubrandplein en vervolg richting het Marktplein. Steek de straat over en verlaat het
Marktplein links van de kerk via de Koepoortstraat. Steek de Staatsbaan (Hasselt-Diest) aan
de verkeeerslichten 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.

