
 

 
 

Fietsroute Door de Belgische Kempen bij Achel 
 

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

          
 

Start- en eindpunt: Brasserie-Restaurant De Coockpit, Luchthavenweg 16 in Budel 

Pauzeplaats na 17,5 km: Eetcafé Zomerhof, Maastrichterweg 265 in Valkenswaard   

Afstand: 31 km 

 

De Kempen is een heerlijk gebied om doorheen te fietsen. Wat de Kempen zo aantrekkelijk 

maakt, is het afwisselende landschap en de bourgondische gastvrijheid die zo kenmerkend is 

voor de Nederlands-Belgische grensstreek. Je vertrekt bij De Coockpit, gelegen op het 

kleinschalige vliegveld Kempen Airport, en fietst bij Hamont al snel de grens over. Het gaat 

door bos en langs heidevelden tot je bij Schaft weer op Nederlands grondgebied bent. Even 

later kun je pauzeren bij Eetcafé Zomerhof. 

 

Routebeschrijving 

R=rechts(af), L=links(af), KP=fietsknooppunt, A/B/C enz.=bezienswaardigheid 

 

1. Verlaat Brasserie-Restaurant De Coockpit (zie A) en fiets na het ijzeren hek rechtdoor 

richting de voorrangsweg. Ga daar L richting Budel-Dorplein. 

 

2. Neem na de rotonde de eerste weg R (Fabrieksstraat). 

 

3. Neem de eerste weg L (Schutshoevestraat, grindweg). 

 

4. Neem de eerste asfaltweg R. 

 

5. Neem de tweede weg L (Klein Schoot). Volg de bordjes van het fietsknooppuntennetwerk 

met 'Centrum'. 

 

6. Je fietst Hamont (België) binnen. Op de mini-rotonde R (volg nog steeds 'Centrum') 

 

7. Volg na de kerk in Hamont de bordjes zonder nummer van het Belgische 'Fietsroutenetwerk'. 

 

8. Na ca. 2,5 km ben je bij een bosrand. Fiets richting KP 216 (zie B en C). 

 

9. Je volgt KP 216 totdat je na ca. 4 km een bord 'Domein de Bever' ziet staan (aan het eind 

van De Bauwelkens). Ga hier L (KP 216 gaat hier R). 

 



 

10. Na ca. 1 km de voorrangsweg oversteken (Achel Statie). 

 

11. Neem de eerste weg R en ga direct weer R. 

 

12. Na ca. 50 meter R het fietspad op. 

 

13. Na ca. 500 meter ben je bij KP 218. Volg KP 219. 

 

14. Na KP 219 volg je KP 33. 

 

15. Na KP 33 volg je KP 217. Bij de rotonde zie je Eetcafé Zomerhof (zie D) aan je linkerhand 

liggen. Dit is de pauzeplaats van deze route. 

 

16. Na een pauze bij Eetcafé Zomerhof volg je weer KP 217 (richting Achelse Kluis, zie E). 

 

17. Na KP 217 volg je KP 36. 

 

18. Na KP 36 volg je KP 38 (zie F). 

 

19. Na KP 38 volg je KP 216. 

 

20. Na KP 216 volg je KP 39. 

 

21. Na KP 39 volg je KP 80. 

 

22. Na KP 80 volg je KP 82. 

Let op: vlak voor KP 82 fiets je over een zandweg die bij nat weer erg modderig kan zijn. 

Alternatief: De asfaltweg blijven volgen en R op de voorrangsweg. Na 250 meter ben je bij KP 

82. 

 

23. Na KP 82 fiets je richting KP 76.  Na ca. 700 meter R op de rotonde. 

 

24. Neem de eerste weg L (Luchthavenweg). Brasserie-Restaurant De Coockpit bevindt zich 

aan het eind van de weg. Je bent weer terug bij het startpunt van de route. 

 

 

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg 

A. Brasserie-Restaurant De Coockpit 

Gelegen tegen het opmerkelijke decor van vliegveld Kempen Airport gaan bij De Coockpit 

culinair en visueel genieten hand in hand. Een terras met weids uitzicht biedt alle gelegenheid 

om, onder het genot van een hapje en een drankje, te genieten van het vliegverkeer. Bij slecht 

weer biedt de gezellige brasserie uitkomst. Het ongedwongen karakter van de brasserie biedt 

steeds weer een aangenaam sfeertje. Maar ook de echte fijnproevers komen aan bod. In het 

stijlvolle restaurant nemen de koks u mee voor een culinaire vlucht… Voor meer informatie klik 

hier 

 

http://www.decoockpit.nl/
http://www.decoockpit.nl/


 

B. Waag en Geologische Tuin op de Haarterheide 

Richting KP 216 fiets je door bosgebied de Haarterheide. In dit bos passeer je de resten van de 

Waag die werd gebouwd in 1772. Boeren uit de omgeving moesten hun graan hier verplicht 

laten wegen. Dit graan werd vervolgens gemalen bij watermolen Het Mulke (zie C) of door de 

windmolen bij de Waag. Deze laatste werd in 1800 verwoest door een orkaan. Tegenover de 

plek waar de Waag heeft gestaan, vind je een geologische tuin waarin de duur van de 

verschillende geologische tijdperken tot uitdrukking wordt gebracht. 

 

C. Het Mulke 

Nadat je bosgebied de Haarterheide hebt verlaten, fiets je langs watermolen Het Mulke. 

Onderdanen van de Heer moesten bij deze banmolen verplicht tegen een vergoeding in natura 

hun graan laten malen. De molen werd in 1742 gebouwd. Het binnenwerk is nog redelijk in 

tact, maar het waterrad en de waterval zijn helaas verdwenen. De molen heeft tot 1918 dienst 

gedaan. 

 

D. Eetcafé Zomerhof 

Brabantse gezelligheid en gastvrijheid. In de weide omgeving staat de Zomerhof bekend als 

fietscafé, stamkroeg, feestlocatie en eetcafé voor jong en oud. In de Zomer kunt u op het 

groot buitenterras heerlijk genieten van de zon of de schaduw en een verkoelend drankje of 

ijsje, terwijl u de fiets op kunt laden bij het oplaad punt. In de winter staat de chocolademelk 

of de borrel klaar in de warme serre of aan de knusse bar. Sluit de dag af met heerlijk happen 

in ons eetcafé. Voor meer informatie klik hier 

 

E. Achelse Kluis 

Bij KP 217 kun je een bezoek brengen aan de Achelse Kluis. Deze  Sint-Benedictusabdij ligt op 

de grens van België en Nederland. In 1686 werd hier een gemeenschap van kluizenaars 

gesticht, wat het begin was van de Achelse Kluis. In 1846 namen de trappistenmonniken van 

Westmalle het complex over en stichtten de Sint-Benedictusabdij. Volgens de traditie 

brouwden de trappistenmonniken hun eigen trappistenbier. Dit gebeurt sinds 1914 niet meer in 

de Achelse Kluis zelf, maar in de huisbrouwerij. Het authentieke trappistenbier is te krijgen in 

de herberg van de abdij. 

 

F. Groote Heide 

Na KP 36 fiets je langs de Groote Heide. Honderden jaren geleden werden op deze vlakte, die 

toen nog veel groter was, valken gevangen en afgericht. De afgerichte valken werden tot ver 

over de grenzen van Europa verhandeld. 

 

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 

Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving. 

http://www.eetcafezomerhof.nl/
http://www.fietsenwandelweb.nl/

