Groene Groote Oorlogﬁetsroute

Rond het Kamp van Beverlo
oefenterrein tijdens WO1 (44,4 km)

100 jaar Groote Oorlog

1. Museum Kamp van Beverlo
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3. Oefenterrein
4. De Locht
5. Molenheide
6. Kasteel Ter Dolen
7. De Watersnip
8. Be-mine Mijnmuseum
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1. Militair Domein Kamp van Beverlo
2. In den Brand
3. Hechtelse Duinen
4. Resterheide, Begijnenvijvers
5. Mijnterril Heusden-Zolder
6. Vallei van de Helderbeek
7. Vallei van de Zwarte Beek
8. Mijnterril van Beringen
9. Vallei van de Grote Beek
10. Domeinbossen Leopoldsburg
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Lus 1: Rond het Kamp van Beverlo, oefenterrein tijdens WO1 (44,4 km)
1: Museum Kamp van Beverlo. Welkom!
In het vernieuwde legermuseum krijg je een beeld van het leven op het Kamp tijdens WO1. www.museumkampvanbeverlo.be Download in
de Appstore de GRATIS app “WO1 in Leopoldsburg”. Kapitein Jean-Pierre Goegemikt wandelt met je mee doorheen Leopoldsburg ten tijde van
WO1 (met historische foto’s en ﬁlms). AANRADER!

2: Kamp van Beverlo tijdens WO1. Soldaten ten oorlog
In het Kamp van Beverlo waren er kazernes voor 40 000 soldaten en stallen voor 4000 paarden. In augustus 1914 werden alle Belgische soldaten per trein naar het front gestuurd en stroomde het kamp leeg.

Het verzet door Generaal Deschepper
Generaal Deschepper, oud-bevelhebber van het 11e Linie Regiment uit Hasselt, werd bij de Duitse inval teruggeroepen als militair gouverneur
van Limburg. Vanuit zijn hoofdkwartier in Leopoldsburg organiseerde generaal Deschepper met een groep van ca 300 slecht bewapende
rijkswachters en vrijwilligers een Guerillastrijd tegen de Duitse achterhoede. De geïrriteerde Duisters zetten algauw een detachement van
nagenoeg 2000 man in om deze herrieschoppers aan te pakken. Begin oktober 1914 moest Generaal Deschepper met zijn officieren uitwijken
naar de Achelse Kluis.

De Duitsers in het Kamp van Beverlo
Onder de Duitse bezetting werd het Kamp van Beverlo uitgebreid en gemoderniseerd. Er kwamen nieuwe gebouwen bij, waarvoor de Duitsers
de eerdere plannen van de Belgische troepen navolgden. De Duitsers voltooiden de aanleg van een elektriciteitsnet in het kamp. Tijdens WO1
verbleven hier 20.000 Duitse soldaten. Het militair hospitaal werd gebruikt om Duitse soldaten vanuit het IJzerfront op te vangen en te verzorgen. Ook vlak na WOI werden hier de Belgische gewonde en zieke (Spaanse griep) soldaten opgevangen en verzorgd.

3: Oefenterrein voor infanterie, artillerie en cavalerie
Achter de klaprozen liggen de huidige schietstanden van het Kamp van Beverlo. De toegang is streng verboden, want hier wordt dagelijks
geoefend.
Het landschap tijdens WO1 was zeer weids en desolaat. Duitse infanterie, artillerie en cavalerie-eenheden oefenden hier. De eerste testen en
oefeningen met chloorgas werden er georganiseerd. Nadien werd dit gas door de Duitsers aan het front gebruikt.

1: Militair Domein Kamp van Beverlo (5341 ha)
Ook nu zijn grote delen van het Kamp van Beverlo heidegebied. Het Kamp van Beverlo is in eerste instantie een militair domein, maar sinds
het protocol (1999) tussen Defensie en het Agentschap voor Natuur en Bos zijn er afspraken gemaakt rond het militair gebruik en het beheer
van de natuur. Op een oppervlakte van meer dan 1500 ha kan de natuur zich ten volle ontwikkelen.

2: Bosland, In den Brand (afwijkend van de route! Bij knooppunt 515 naar links ipv rechts. Startpunt wandelingen hoek Kamertstraat-Sint-Lambertustraat)
Als je tijd hebt, bezoek dan het duinengebied In den Brand. Kinderen mogen hier naar hartenlust in het zand spelen of reuzeninsecten
beklimmen! Avontuurlijke kinderen kunnen Tommy Twijgman tijdens de schattenzoektocht helpen om zijn superkrachten terug te vinden.
www.bosland.be
4: De verbrande boerderijen van De Locht (afwijkend van de route! Bij knooppunt 515 naar links ipv rechts. Via Sint-Lambertustraat 2,2 km).
Ten noorden van hier ligt De Locht, een gehucht van de deelgemeente Eksel. Op 27 september 1914 werd, tijdens een hinderlaag in De Locht,
een Duitse Huzaar door verzetstrijders van Generaal Deschepper doodgeschoten. Uit wraak hebben de Duitsers 27 boerderijen van De Locht
volledig platgebrand. Hierbij vielen gelukkig geen slachtoffers.

Trein met soldaten vanuit het station van Leopoldsburg

Generaal Deschepper, bron: www.erfgoedplus.be

3: Hechtelse Duinen (Sportcomplex Duinenstadion)
Hechtel was ten tijde van WO1 vrijwel onbebost en omgeven door een open duinenlandschap. Langs het ﬁetspad zie nog enkele duinen.
De eerste grootschalige bosaanplantingen in deze streek dateren trouwens van vlak voor WO1. Het domeinbos Pijnven (noordelijk van hier
gelegen) is in 1904 aangeplant.

4: Bosland, Resterheide en Begijnenvijvers.
Resterheide is een voormalig heidegebied dat nu bebost is met grove en Corsicaanse den. Hier liggen de Begijnenvijvers, vroegere viskweekvijvers. Vanuit het onthaalcentrum ’t Begijntje kan je dit natuurgebied verkennen via verschillende wandelroutes. Het Reigerpad is een speelse
wandeling voor kinderen.

5: Recreatiedomein Molenheide: tijd voor een tussenstop? Of rij verder richting knooppunt 309 en maak een kleine
omweg naar kasteel Ter Dolen (ster 6)

5: Mijnterril Heusden-Zolder
De kolen en stenen uit de ondergrond laten hier zelfs mediterrane planten toe. Via het wandelpad (2,5 km) bereik je de top en word je beloond met een 3-sterren uitzicht.

6: Vallei van de Helderbeek
Aan de voet van de mijnterril van Heusden-Zolder ontspringt de Helderbeek. Door mijnverzakkingen is het reliëf met enkele meters gezakt.
Pompen voorkomen dat de omgeving verandert in uitgestrekte watervlakte.

1: Militair domein Kamp van Beverlo
Je ﬁetst nu door de Koerselse Heide op het Militair Domein Kamp van Beverlo. Tijdens WO1 was dit militair domein een uitgestrekt heidegebied. Hier werd het gebruik van gifgas eerst uitgetest. Door de mijnindustrie is de Koerselse Heide nu bebost.

7: ‘t Fonteintje en Bezoekerscentrum De Watersnip
’t Fonteintje is een recreatiedomein met een speeltuin en minigolf. Vanop de bijna 30 meter hoge uitkijktoren heb je een mooi uitzicht op
typische Kempenlandschap.
Vanuit het Bezoekerscentrum De Watersnip worden regelmatig geleide natuurwandelingen georganiseerd. De kalender kan je raadplegen op
www.dewatersnip.be

7: Vallei van de Zwarte Beek
Je ﬁetst nu door één van de grootste natuurgebieden in Vlaanderen: de Vallei van de Zwarte beek (1300 ha). Deze beek strekt zich uit van
Hechtel-Eksel tot Diest. Langs deze 32 kilometer lange groene parelsnoer vlijen zich ecologisch waardevolle biotopen als heiden, bossen, vennen, vijvers en graslanden. De Watersnip is de meest opvallende bewoner.

8: Mijnterril van Beringen
Boven op de top van de mijnterril van Beringen merk je pas hoe uitgestrekt de Limburgse bossen en heiden zijn.

8: Be-mine en Mijnmuseum
Als je tijd hebt kan je vlakbij Be-mine en het Mijnmuseum op de voormalige mijnsite van Beringen bezoeken. www.bemine.be www.mijnmuseum.be

9: Vallei van de Grote Beek
De Grote Beek ontspringt op de heide in het Kamp van Beverlo. Natuurpunt beheert dit natuurgebied. Informatie over excursies vind je op
www.natuurpunt.be/natuurpunt-leopoldsburg-heppen

10: Domeinbossen van Leopoldsburg
Je ﬁetst hier langs Grootdonckheide, een deel van de Domeinbossen van Leopoldsburg. Als je met een teletijdmachine 150 jaar teruggeﬂitst
kon worden in de tijd, dan stond je hier nu middenin de Grote Heide. De hongersnood rond 1845, de inrichting van het militair kamp en de
opkomst van de mijnindustrie zorgden voor een ware metamorfose. De heide maakte plaats voor akkers, weiden en bossen.
Rij in de richting van knooppunt 515, dan kom je weer bij het vertrekpunt bij de Toeristische Dienst aan het Museum van het Kamp van
Beverlo.
Of rij rechtdoor (in plaats van rechts de Koning Leopold III-laan te volgen), dan bereik je het station van Leopoldsburg. Het treinspoor hier
werd tijdens WO1 druk gebruikt.

