Groene Groote Oorlogﬁetsroute
Schietveld Houthalen-Helchteren
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1. Domein Kelchterhoef
2. Domein Massy
3. Terril Zwartberg
4. Natuurhulpcentrum
5. Rampzalige St-Niklaasdag
6. Siberië
7. Sonnisheide
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1. Mangelbeekvallei
2. Schietveld Houthalen - Helchteren
3. Klaverberg
4. Duinengordel
5. Vallei van de Abeek
6.Schietveld Houthalen-Helchteren
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Lus 2: Rond het Schietveld van Houthalen-Helchteren,
tijdens WO1 oefenterrein voor piloten (40,4 km)
Kom je van Lus 1 (knooppunt 309) én je wil naar Maasmechelen ﬁetsen, ﬁets dan in de richting van knooppunt 539 in Helchteren
Centrum. Wil je starten vanaf Lus 2, kan je op om het even welke plek starten.

1: Vallei van de Mangelbeek
Tussen knooppunt 538 en 317 kruis je de Mangelbeekvallei. De Mangelbeek ontspringt op het ‘Schietveld van Houthalen-Helchteren’ (militair
domein). Deze beekvallei is een Europees beschermd gebied omwille van zijn bijzonder fraaie elzenbroekbossen.
Fietsend naar knooppunt 75 ﬁets je door het Hoevebos. Links van het ﬁetspad ligt het militair domein Schietveld Houthalen-Helchteren.

2: Schietveld Houthalen-Helchteren
Achter deze akkers met klaprozen ligt de Pampa Range. Ook tijdens WO1 was dit open heidegebied een oefenterrein voor piloten. De piloten
stegen met hun tweedekker op in As en schoten hier op één van de 17 doelwitten: loopgrachten met houten soldaten (foto 2) en houten
vliegtuigjes. De houten vliegtuigjes lagen georiënteerd in de richting van het Vliegveld van Asch, zodat de piloten wisten in welke richting ze
terug moesten vliegen (foto 3).
Hier werd ook chloorgas uitgetest op schapen.

1: Domein Kelchterhoef
De Abdijhoeve en Hoeve Jan zijn de ideale plek voor een tussenstop. Fiets vanaf knooppunt 75 via Houthalen-Oost verder in de richting van
knooppunt 512 in Genk.

2: Domein Masy
Links van de weg ligt op Militair Domein het Domein Masy.
Het is niet toegankelijk voor publiek. Dit domein was het landgoed van Théodore Masy, een rijke ingenieur, directeur van een Luikse steenkoolmijn en medeoprichter van de steenkoolmijn van Zwartberg. Hij bouwde in 1870 het landhuis als 2de verblijf. In 1917 verplichtten de
Duitsers de bewoners om hun domein te verlaten. Van het ‘kasteel’ blijft niets meer over, maar de exotische Mammoetbomen en de twintig
verschillende soorten eiken en beuken, die deze ingenieur plantte, staan er nog steeds!

3: Terril van de mijn van Zwartberg
De eerste mijngebouwen van Zwartberg werden ingehuldigd in 1910 en de eerste steenkool werd pas na WO1 in 1920 bovengehaald. De steenkoolmijn van Zwartberg sloot ondanks bloedig verzet in 1966. De terril is een stille getuige van het mijnverleden van deze steenkoolmijn.
Steek voorzichtig de Weg naar Zwartberg over. Rij verder in de richting van knooppunt 512.

3: Klaverberg
Rechts van het ﬁetspad, achter de strook met klaprozen, ligt een jonge bosaanplanting met wintereiken. De Wintereik is een zeldzame eik die
hier van nature voorkomt op de Klaverberg, een bebost duinengebied. De wintereiken die hier groeien zijn autochtoon (genetisch streekeigen). De zaden worden geoogst en opgekweekt in een boomkwekerij tot bosplantsoen. Dit streekeigen bosplantsoen is hier geplant. Op deze
duinrug zijn ook enkele streekeigen jeneverbessen, een typische struik van de Limburgse heidegebieden, geplant.
Rij verder in de richting van knooppunt 512. De bossen, die je ondertussen ziet én de mijnterrils van Waterschei, zijn grotendeels in beheer
bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Van op de top van de terril heb je een fenomenaal zicht op het landschap. Eventueel kan je voor deze
ﬁkse wandeling eens terug komen?

Vallei van de Mangelbeek (Bron: ANB)

Vervallen landhuis Domein Masy (bron: Mysteries Masy, Rik Thomas)

Knooppunt 39
Hier kan je:
• Richting knooppunt 40 ﬁetsen om aan te sluiten op de groene Groote Oorlogsﬁetsroute naar Maasmechelen.
• Richting knooppunt 529: om lus 2 richting vertrekpunt te volgen.

4: Natuurhulpcentrum
Het Natuurhulpcentrum is een opvangcentrum voor zieke, gewonde of hulpbehoevende wilde dieren. Als de dieren hersteld zijn, worden ze
weer vrijgelaten in de natuur. Voor meer info over bezoekmogelijkheden; zie www.natuurhulpcentrum.be
Rij verder in de richting van knooppunt 70

Groene ster 4: Duinengordel
Onderweg naar knooppunt 33 rij je door de Duinengordel.
Dit natuurdomein bestaat uit een rug van landduinen, die sinds de opkomst van de steenkoolmijnen zijn bebost. Rond het Turfven en de
Ruiterskuilen wordt meer openheid gecreëerd. Planten en dieren, die op het warme zand of nabij het water leven krijgen zo meer kansen. Dit
zandig, heuvelend gebied lokt veel ruiters en mountainbikers. Er zijn hier ook verschillende wandelroutes. Meer info op www.duinengordel.be

Parking Duinengordel
Vanaf deze parking vertrekken verschillende wandelroutes. Een goede startplaats om de Duinengordel te verkennen.

5: Vallei van de Abeek
Je ﬁetst via de Gestelstraat door de vallei van de Abeek, één van de mooiste beekvalleien van Vlaanderen. De beek ontspringt op het schietveld. Langs de oevers van de Abeek liggen fraaie venige hooilanden, zeer mooie elzenbroekbossen. De Abeek is terecht opgenomen in het
Europese Natura 2000 netwerk. www.natuurpunt.be/life

6: Schietveld Houthalen-Helchteren, Pampa
Ten zuiden ligt de Pampa Range: een schietveld van 2200 ha groot, onderdeel van de Vliegbasis Kleine Brogel, de 10de Tactische Wing.
In 1900 huurde John Cockerill ter hoogte van Masy een grote lap grond om de kanonnen te testen die in Luik werden gemaakt. Tijdens WO1
was het een schietterrein voor de Fliegerschiess Schule in As. Hier werd ook het gifgas getest op schapen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
kwam de Pampa in handen van de ‘Luftwaffe’. Sinds 1953 is de Pampa een schietterrein voor NAVO-luchtmachtoefeningen. Uiteraard is de
toegang verboden. Door dit militair gebruik is dit eeuwenoude heidelandschap behouden.

Gele ster 5: Rampsalighe Sint-Niclaesdag
Het houten monumentje staat hier ter herinnering van de Rampzalige St-Niklaasdag op 6 december 1648. Op deze plaats vocht een burgerwacht van 1500 boeren tegen de soldaten van Hertog Karel van Lotharingen. Deze soldaten kregen geen soldij, maar mochten van de hertog
de streek plunderen om zich te bevoorraden. De boeren werden bij verrassing overvallen en hadden niet de tijd om hun wapens schietklaar
te maken. De Lorreinen schoten 400 boeren dood, enkele 100-den werden zwaargewond. Rij richting knooppunt 4.

6: Siberië
Het landbouwgebied, ten noorden van het Schietveld, wordt omwille van de uitgestrektheid Siberië genoemd. In 1909 kocht de Brusselse
dokter Armand Denisty hier 580 ha grond. Hij legde wegen aan, zorgde voor irrigatie en bouwde stapelhuizen en serres. Op zijn landbouwbedrijf, waar groenten en druiven werden gekweekt, werkten 250 arbeiders. Er was een eigen school, een eigen winkel en zelfs een eigen
vliegveld vanwaar de druiven naar Engeland werden vervoerd.
De Middendijk was en is de hoofdweg in dit gebied. Denisty verkocht het domein in 1949. Het gebouwenbestand uit het Denisty-tijdperk (bétje verder: Ruitersbaan nr. 1) werd deels afgebroken, deels verbouwd en aangepast aan latere agrarische bestemmingen, o.m. de runderteelt.
Rij via knooppunten 77, 76 naar 538.

7: Boerderij Sonnisheide (Ossevenstraat 6, 3530 Helchteren)
Op het landbouwbedrijf Sonnisheide worden schapen en koeien gekweekt. De schapen grazen op de heide op het militaire domein, dat levert
uitzonderlijk en natuurlijk kwaliteitsvol lamsvlees. In het ijssalon kan je genieten ambachtelijk bereid roomijs, gemaakt met verse hoevemelk.
De eigenaars leiden je (na afspraak) rond en vertellen over het werk en het leven op de boerderij.
Fiets verder naar knooppunt 538, waar je deze lus 2 mogelijk bent gestart.

Loopgraven met houten doelwitten op Schietveld Houthalen-Helchteren

Houten vliegtuig als oefendoelwit

