Fietsroute Lummen (15 kilometer)
Driekastelenroute
Routebeschrijving
We vertrekken aan de cafetaria van ’t Vloot (1) in Lummen en rijden via het
fietsenroutenetwerk tussen Demer en Schulensmeer naar drie uitzonderlijke kasteelparken in
Lummen: ’t Loye (2), de Burg (3) en het Hamel (4).
Deze drie kasteelparken zijn allen uitgestrekt en bezitten uitzonderlijke bomen.
Helaas zijn zij enkel op uitzonderlijke gelegenheden toegankelijk voor het publiek zoals het
laatste weekend van mei en “De dag van het Park” .
Maar we kunnen altijd genieten van het mooie landschap en de typisch Lummense landelijke
wegen.
Wie niet genoeg kan krijgen van het mooie Midden Limburg kan zijn route verder zetten naar
Herk de Stad en Halen.: De Olmen- Harlaz – route leidt ons langs de boorden van het
Schulensmeer en het kasteeldomein Olmen- Harlaz, met zijn gezinsvriendelijke park .
De Sint- Jansbergkloosterroute brengt ons naar de Donkelhoeve en het Sint-Jansbergklooster
in Zelem
Wegwijzer
Volg de knooppunten van het fietsroutenetwerk waar mogelijk is. De rest wordt per straat
beschreven.
Vertrek aan I.S.M. ‘t Vloot (1) richting 313. Van 313 naar 312 , 50 m voor het knooppunt
312 bevindt zich kasteelpark ‘t Loye (2) aan uw rechterkant, verlaat kasteelpark ‘t Loye, rijdt
rechts richting 312. Sla linksaf en volg 318 , voor de brug rechts ligt kasteelpark de Burg.(3)
Bij het verlaten van het kasteelpark de Burg (3), vervolgt men de weg rechts, volg 318, tot de
Willekensbergstraat, dan naar rechts de Populierenstraat, deze wordt de Goeslaerstraat volg de
weg tot aan de autosnelwegbrug, ( hier verlaten wij het fietsroutenetwerk) voor de brug
neem links de Goerenstraat, volg deze straat tot aan de spoorweg, vervolg uw weg naar links
langs de spoorweg tot aan de overweg.
Steek de overweg over en sla dadelijk de 1ste straat links in, de Begijnenbroekstraat ( naar het
Wachtbekken).
Rijd tot aan het Pompgemaal, neem de 1ste straat rechts en na 1 km komt u terug 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.

