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Nationaal Park Hoge Kempen
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Verbinding naar lus 2

1. As
2. FliegerschiessSchule Asch
3. Grind- en zandgroeve
4. Toegangspoort Mechelse Heide: Minenwerfer Schule
5. Camping Kikbeekmolen
6. Toegangspoort Lieteberg: Blotevoetenpad
7. Golfterrein Spiegelven
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1. Heiderbos
2. Nationaal Park Hoge Kempen
3. Mechelse Heide
4. Kikbeekbron
5. Vallei van de Bezoensbeek
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Lus 3: Rond het Nationaal Park Hoge Kempen en langs de FliegerSchiess Schule in As en de relicten van de Minenwerfer Schule op de
Mechelse Heide (40,2 km)
Kom je van knooppunt 39 (lus 2) én je wil ﬁetsen in de richting van Maasmechelen, ﬁets dan verder in de richting van knooppunt 40.
Wil je starten aan Lus 3, kan je om het even welke plek starten, die je past. Vanaf de Toegangspoort Mechelse Heide (bij knooppunt 60) kan je
meteen een wandeling door de Mechelse Heide maken.

1: Heiderbos
Het bosgebied waardoor je ﬁetst is het Heiderbos. Hier groeit de grootste jeneverbespopulatie van West-Europa: minstens 7000 struiken. De
jeneverbesstruiken zijn onze ‘zorgenkindjes’, want er groeien weinig jonge struiken. Dit wordt onderzocht door wetenschappers. Als je tijd
hebt, kan je langs hier het reservaat binnenwandelen of via de ingang langs de Kantonnale baan. Voor meer info zie: www.natuurenbos.be/
heiderbos

1: afslag vóór knooppunt 40!!! (afwijkend van ﬁetsroutenetwerk)
Om de Officiersmess van de Fliegerschiess Schule en de ingezaaide klaprozen te zien, moet je even van het ﬁetsroutenetwerk afwijken. In
plaats van links de Ziepstraat richting knooppunt 40 te nemen, rij je iets verder naar rechts door de Nieuwstraat en volg deze tot op het
einde. Volg vervolgens rechts de Dorpsstraat-Steenweg. Steek de straat over aan de kapel in de draai. Volg de Bilzerweg.
Aan het rondpunt: steek recht over (2de afslag) en blijf de Bilzerweg(N730) volgen.
Vanaf dit rondpunt lag tijdens WO1 rechts van Bilzerweg een grote open, zandige heidevlakte (120 ha) die gebruikt werd als vliegveld.
Rij verder tot aan de spoorweg (Kolenspoor).

WO1 in de gemeente As
In 1916 wordt het hoofdkwartier van de Minenwerfer Schule in de rijkswachtkazerne van As geïnstalleerd. Deze Rijkswachtkazerne is ondertussen afgebroken. Samen met de soldaten van de Fliegerschiess Schule verbleven hier meer dan 1000 Duitse soldaten in nieuw opgetrokken
barakken, de officieren bij burgers. Later werden ook mijnwerkershuizen in As, Waterschei en Zwartberg opgeëist.

2: FliegerschiessSchule Asch (vanaf kolenspoor)
In maart 1917 begonnen de Duitsers hier met de bouw van een FliegerschiessSchule (vliegeniersschietschool). Samen met het Schietveld van
Houthalen-Helchteren was dit vliegveld-schietveld 98 km2 groot.
Vanaf het kolenspoor tot verder aan de Europalaan werden rechts van het ﬁetspad grote vliegtuighangars, werkplaatsen voor herstellingen,
klassen voor theorielessen, werkplaats fotograﬁe, keukens, huisvesting voor soldaten, paardenstallen, koetshuizen en een luxueus casino
(Mess officieren) gebouwd. Het bouwmateriaal werd opgeëist van de steenkoolmijn van Waterschei, waardoor deze mijn tijdelijk moest sluiten.
Er is niets meer van het vliegveld te zien, want deze gronden zijn bebost.
De vliegtuigen waarmee de Duitsers vlogen, waren dubbeldekkers waarin plaats was voor 2 personen: de piloot en een schutter-observator.
Deze laatste werd hier getraind om te schieten met de mitrailleur, het droppen van bommen, het maken van luchtfoto’s.
Alle faciliteiten hiervoor waren aanwezig. Om de kogels tijdens grondschietoefeningen op te vangen werd er een aarden wal aangelegd. Dit
bosgebied is genoemd naar deze wal: de Horensbergdam. Er is nog een klein stuk van de wal te zien. Na WO1 is dit vliegveld tot 1924 ook als
Belgisch militaire vliegschool gebruikt, waarna alles verplaatst is naar Wevelgem.
Barones de Beeckman huisvestte in de gebouwen een kinderkolonie. Sinds 2003 staan alle gebouwen leeg. De oorspronkelijke officiersmess
(Casino) is in 2013 volledig volgens het origineel heropgebouwd. In dit witte gebouw is Arbeidskansen vzw gehuisvest. Vanaf hier vertrekt een
bunkerwandeling. Je kan er ook iets drinken.
Van het grote vliegveld blijft niets over. Het terrein is bebost. ANB voert het technisch beheer uit. Ondertussen is Horensbergdam de place to
be voor motorcross en karting.
Steek het kruispunt, bezaaid met klaprozen, over in de richting van knooppunt 565.
Je kan ook kiezen om te vertrekken aan knooppunt 41 bij de Toegangspoort Station As

Inkwartiering Duitse soldaten in
Rijkswachtkazerne As.
Bron: Jan Lantmeeters

Fokker D.VII, Flieger Schiessschüle in Asch

2: Nationaal Park Hoge Kempen
Je bent nu in het Nationaal Park Hoge Kempen. Dit 5700 ha grote natuurgebied op het Kempisch Plateau is een hotspot van biodiversiteit.
Volg het ﬁetspad naar links door het Bodembos.
Ten tijde van WO1 was dit een open heidegebied. Nadien zijn alle heidegebieden massaal bebost, want het hout werd in de steenkoolmijnen
gebruikt. Zo had de heide nog een economische waarde. Rij in de richting van knooppunt 565

3: Grind en zand
Het Nationaal Park Hoge Kempen is kandidaat Werelderfgoed omdat je hier verschillende landschappen, uit de prehistorie tot de industriële
revolutie begin 20ste eeuw, naast elkaar kan zien.
Hier zit veel grind en zeer zuiver zand in de ondergrond: natuurlijke grondstoffen van belang voor de bouw en industrie. In deze groeve
wordt nog tot 2030 grind en zand ontgonnen.
Bij knooppunt 565 naar rechts in de richting van knooppunt 551, 60.

4: MinenwerferSchule Toegangspoort Mechelse Heide
Vanaf 1916 wordt de Mechelse heide door het Duitse 4de leger als oefenterrein voor zijn Minenwerferschule gebruikt.
Vanaf de Toegangspoort Mechelse Heide kan je de gele wandeling (5,5 km) volgen om de relicten (bunkers en bommenkraters) van deze Minenwerfer Schule te zien.
Als je wil, kan je op voorhand een Ranger boeken, die je de niet-publiek toegankelijke delen (loopgraven) kan laten zien.
www.rlkm.be/nl/hoge-kempen/ga-op-pad-met-een-ranger/wandelingen/wo1-wandeling

3: Mechelse Heide
De Mechelse heide is met haar 700 hectare één van de grootste heidegebieden in Vlaanderen. Vanaf de heuveltoppen trakteert de natuur je
op een prachtig uitzicht over de heide en het Maasland.
Het ﬁetspad ligt aan de voet van het Kempens Plateau. Rij in de richting van knooppunt 61.

5: Camping Kikbeekmolen
Tijd voor een tussenstop? Dan kan je iets eten of drinken in het café van de camping.

4: Kikbeekbron
De Kikbeekbron is een voormalige groeve. Het is een feeëriek domein van heide, moeras en waterrijke gebieden. Waar fjordenpony’s grazen
en waar heide je tijdens de zomer trakteert op een heus kleurenspektakel. Als je tijd hebt, volg de blauwe wandeling van 5,3 km of de groene
van 3,2 km.
Volg het ﬁetspad in de richting van knooppunt 550. Voor veel ﬁetsers het mooiste stuk van deze lus!
Voorbij knooppunt 550 kan je ervoor kiezen:
• de route (7 km) in te korten door de Heiwijckstraat te volgen tot in Zutendaal centrum
• of volg de Graafgracht richting knooppunt 62. Vanaf knooppunt 62, rij in de richting van knooppunt 532.

5: Vallei van de Bezoensbeek en de Bezoensberg
De Bezoensberg is eigenlijk de zuidelijke rand van het Kempens Plateau. Hier zijn redelijk wat jeneverbesstruiken aangeplant. De kiemplanten
waren afkomstig van het jeneverbesstruweel in het Heiderbos te As. Fiets via de Broekerveldweg naar knooppunt 64 en geniet van dit mooie,
stille landschap.

6: Toegangspoort De Lietenberg, Blotevoetenpad.
De Lieteberg is één van de toegangspoorten van het Nationaal Park Hoge Kempen. Je kan hier een bezoekje brengen aan het interactieve
insectenmuseum, Entomopolis of wat denk je van een wandeling op blote voeten door de natuur. Het Blotevoetenpad is meer dan het proberen waard!
Fiets van hieruit verder via het centrum van Zutendaal naar knooppunt 534

7: Golfterrein Spiegelven.
Tijd voor een stop? Geniet op het terras van hotel Stiemerheide van een verfrissend drankje.
Van hieruit kan je terug ﬁetsen naar het startpunt (knooppunt 39) of naar knooppunt 565, om verder te ﬁetsen naar knooppunt 60 aan de
Toegangspoort Mechelse Heide.
Zoek je overnachtingsmogelijkheden? Klik op www.toerismelimburg.be

Zicht op het vliegveld en de hangars van de Flieger Schiessschüle in Asch.
Nu volledig bebost. Bron: Koninklijk legermuseum via Jan Lantmeeters

Soldaten met een Minenwerfer. Bron: legermuseum Brussel

