1270 HAMONT – ACHEL 14 km
www.wandelgidslimburg.com

Net ten westen van Budel ligt vlak over de Belgische grens de plaats Hamont – Achel. Hoogtepunten van
deze gemakkelijke en schaduwrijke boswandeling zijn de uitkijktoren aan het Beverven en de Achelse
Kluis. U wandelt eerst door de bossen naar een schuilhut, een geologische tuin en nar de restanten van de
windmolen De Waag. Dan volgt u een prachtig bospaadje langs de Warmbeek en komt u bij het Beverven
waar een uitkijktoren staat met prachtig uitzicht. Hier is ook een café. Via het bosreservaat De Zoren en een
pad langs de Warmbeek bereikt u de Achelse Kluis met groot terras. De terugweg gaat bijna helemaal door
mooie loofbossen en aan het eind is een leuk terras waar u een lekkere Trappiste kunt drinken. U kunt er
ook een Brusselse wafel eten of een bokworst met mosterd.

blz 2 van 4
GPS-afstand 14000 m, looptijd 3.30 uur en hoogteverschil 11 m.

Startadres: Café De Vègtes, Dijk 66, Hamont – Achel. Tel: 0032-11446974. Open: dinsdag t/m zaterdag
vanaf 14.00 uur, zondag vanaf 09.30 uur.

1270 HAMONT – ACHEL 14 km
1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u
R (Rochefort) over het fietspad langs de
doorgaande weg. Negeer zijwegen. Na bijna 400
m gaat u de kruising RD (Rochefort/Westmalle)
met rechts de bosrand en links de metaalfabriek
Punch Metals, productie van metaal voor auto- en
vrachtwagenindustrie. Negeer zijpaden rechts. Na
200 m, aan het eind van de metaalfabriek, gaat u
RD (Rochefort/Westmalle) over de bosweg.
Negeer zijpaden en blijf de bosweg RD volgen. Na
ruim 800 m gaat u aan de kruising bij bord
“Haarterheide” RD over het smalle bospad. (U
verlaat hier de rode driehoek markering). Na 100 m
gaat u aan de volgende kruising RD over het
bospaadje. Meteen daarna gaat u aan de Tsplitsing bij afgezaagde boom L (groene
rechthoek) over het smalle bospaadje.

Aan de ruime 3-sprong, met 2 bomen in het
midden, gaat u RD (groen/rood).

2. Aan de volgende T-splitsing gaat u R (groene
rechthoek/rode driehoek/Rochefort) de brug over.
10 meter verder, waar de smalle asfaltweg naar
rechts buigt, loopt u RD (groen/rood/Rochefort)
met rechts van u een schuilhut en links de
vindplaats
van
een
10000
jaar
oude
kampeerplaats van rendierjagers (zie infobord).
Steek de bosweg over en loop bij groot bord
“Geologische Tuin” RD langs stenen met
infobordjes.

U steekt de Warmbeek over en volg verder RD de
grindweg. Na 500 m gaat u aan de asfaltweg R
(groen/rood). Na 250 m passeert u rechts
stoeterij ‘t Mulke.

(Aan dit circa 60 m lange pad zijn gesteenten uit 600
miljoen
jaar
geologische
geschiedenis
samengebracht, waarvan de meeste stenen uit
België afkomstig zijn).
Aan het eind van het halve rondje gaat u voor de
schuilhut L (groene rechthoek/oranje cirkel) over
de grind- bosweg met rechts de restanten van de
houten korenwindmolen De Waag (1763), die op 9
nov. 1800 tijdens een zware storm werd verwoest
(zie infobord). Aan de kruising bij zitbank gaat u L
(Orval/Tomperweg/groen/rood). Negeer bospad
rechts en loop verder RD.
(Na 250 m ziet u links een “huis” met links daarvan
de oude toren De Tomp).

(Als u hier L en meteen daarna L de brug over loopt,
dan komt u bij de (gesloten) ingang van De Tomp. In
1875 noemt de Achelse onderwijzer ”meester Sak”
in zijn beschrijvingen van de geschiedenis van
Grevenbroek de toren de ruïne van een vroegere
“wachttoren”. Hernieuwd onderzoek (1991-2002)
wijst uit dat de vroegere middeleeuwse Tomp ruïne,
in de jaren 1967-1968 gerestaureerd als motteslottoren, oorspronkelijk een stenen windmolen
e
(torenmolen) was.. Hij werd vermoedelijk in de 1
e
helft van de 15 eeuw gebouwd door de heren van
Grevenbroek. Voor 1630 werd hij echter buiten
gebruik genomen en verviel tot ruïne. De toren is
alleen met gids te bezoeken).

3. 200 meter verder vlak voor de brug over de
Warmbeek gaat u L (rode driehoek/blauwe
ruit/Oude Weier) over de veldweg.
(Als u de brug oversteekt, dan komt u meteen rechts
bij zitbanken, infoborden en de vistrap ‘t Mulke. Aan
de overzijde van de asfaltweg stond vroeger de
watermolen ’t Mulke (1742/zie infobord)).
Aan de T-splitsing gaat u R. (U verlaat de
wandelmarkeringen). Na 20 m gaat u aan de 3sprong bij afsluitboom en voor brug L over het
bospad. Volg nu geruime tijd het leuke bospaadje
met rechts de Warmbeek. (Neem steeds het rechter
paadje vlak langs het water). Na 500 m gaat u aan
de T-splitsing L (blauwe ruit/rode driehoek/
Beverpad) over het bospad. Negeer vlak daarna
zijpad links. Aan de 3-sprong gaat u R
(Beverpad). (U verlaat hier de rode en blauwe route).
Na 150 m passeert u een stuk gekapt (2019) bos
en volg RD (Beverroute) het pad, dat na 100 m
naar links buigt en een bospad wordt. Aan het
eind van het pad steekt u via brug de Warmbeek

over en ga dan R over de grindweg richting
uitkijktoren met links van u het grote Beverven.
4. Voorbij de uitkijktoren, die u kunt beklimmen
en waarop de sterrenwacht Noorderkroon een
observatorium heeft, loopt u RD met links
uitspanning Domein de Bever, een leuke
pauzeplek met terras na 5 km.
(Druk op de grijze knop om het toegangshek van de
uitkijktoren te openen. Boven op de uitkijktoren heeft
u prachtig uitzicht op het Beverven).
Voorbij
de
parkeerplaats
gaat
u
R
(oranje/geel/rood/blauw) over de asfaltweg.
Negeer meteen na brug zijpad rechts. Let op! Na
100 m gaat u L en meteen daarna gaat R (oranje
cirkel/gele zeshoek) over het bospad dat parallel
loopt aan de asfaltweg. Aan de kruising gaat u L
(oranje cirkel) over de bosweg. Negeer zijpaden
en blijf de bosweg later bospad RD (oranje cirkel
en na 600 m ook de markering van de gele
zeshoek en rode driehoek) volgen. Na 1,4 km gaat
u aan de omgekeerde Y-splitsing L (rode
klaproos/Achel) en u steekt meteen de brug over.
(Hier aan de omgekeerde Y-splitsing verlaat u even
de groene/oranje/gele en rode wandelmarkeringen).
Meteen na de brug gaat u bij afsluitboom via
klaphek R (groen/oranje/geel/rood) over het pad
met rechts de Warmbeek. (Eindje verder ziet u voor
u al de torentjes van de Achelse Kluis). Na 600 m
gaat u bij brug R (rood/oranje/geel) over de
asfaltweg. Na 150 m, waar links de gebouwen van
de abdij beginnen, gaat u L door de deur en u
komt in de brasserie, waar u o. a. een lekkere
Trappiste kunt proeven. Zelf bediening.
(De brasserie is verboden voor honden. Mensen met
honden lopen hier RD. Een eind verder bij ingang
van abdijwinkel gaat u L en ga dan weer L en u komt
bij het grote terras waar honden wel welkom zijn).
(Binnen in de brasserie zijn ook de brouwketels, waar
de Achelse Trappist wordt gebrouwen, te zien).
5. Loop via het grote terras naar de uitgang (klein
poortje) en ga bij parkeerplaats L over de
asfaltweg.
(Bij het grote terras is de grote abdijwinkel waar o.a.
streekproducten, religieuze artikelen en heel veel
soorten speciaal bieren te krijgen zijn).
Bij de hoge toegangspoort van de abdij (1868) en
waar de asfaltweg bij de “dodendraad” (zie
infobord) naar rechts buigt, gaat u scherp R en
loop RD tussen de 2 pilaren door het bos in.
(Als u hier bij de hoge toegangspoort van de abdij L
door het kleine hekje gaat en dan R over het
klinkerpad loopt, dan komt u bij de ontvangstkapel
die u kunt bekijken. De Sint-Benedictusabdij van
Achel, de Achelse Kluis genoemd, is een voormalige
cisterciënzerabdij. De neogotische abdijkerk (1885) is
ontworpen
door
de
bekende
Roermondse
architect Pierre Cuypers. De kerk is alleen open

blz 3 van 4
tijdens de eucharistievieringen op woensdag (17.30
uur) en op zondag (17.00 uur)).
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L over het
bospad. Negeer zijpaden rechts en loop RD
evenwijdig aan de greppel en links gelegen
asfaltweg. Het pad maakt tweemaal een haakse
bocht naar rechts. Ga dan meteen aan de 3sprong L over het pad dat meteen naar rechts
buigt. Ga dan meteen L door de greppel en ga
aan de asfaltweg L (groen/oranje/geel/rood).
Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing R
(groen/geel/oranje/rood) over het pad, dat rechts
van de doorgaande weg is gelegen. Na 400
negeert u bosweg rechts (Binnenheide) en steekt
u hier L de doorgaande weg over. Ga dan R en
meteen daarna gaat u bij afsluitboom L over het
graspad. Meteen daarna gaat u R over het brede
graspad met links afrastering van omheind
gebied waar u mogelijk schapen ziet grazen. (U
loopt dus parallel aan de rechts gelegen doorgaande
weg). Na 600 m bij (tweede) ijzeren hek gaat u R
langs de houten afsluitboom. Steek voorzichtig
de doorgaande weg, die hier een bocht maakt,
over en loop bij zitbank RD (Achel/witrood/Grensdijk) over de zandweg met links de
bosrand. Negeer bospaden links.
6. Na 600 m gaat u aan de 3-sprong bij huis RD
(gele zeshoek/rode driehoek/wit-rood). Negeer
zijpaden en volg 1 km RD de zand- bosweg.
(Als u nu na 50 m bij afsluitboom L over het graspad
loopt, dan ziet u na 50 m links een mooi ven dat in de
zomer droog kan staan. De route volgend verlaat u
na 600 m de route van de rode driehoek en gele
zeshoek).
Voorbij rechts staand huis gaat u aan de 3sprong R (wit/rode X) over de bosweg, die vlak
daarna een smalle asfaltweg wordt. Aan de ruime
3-sprong in Hamont gaat u L (rode driehoek).
Meteen daarna waar de asfaltweg bij zitbank, een
prima pauzeplek na 12,3 km, naar links buigt,
loopt u bij verbodsbord RD.
(Rechts ziet u hier op afstand een grote hoeve en
schuin links voor u ziet bij afrastering kasteel
Bevershoek (1889)).
U passeert na 300 m een betonnen bruggetje en
volg het bospaadje RD (wit-rood). Aan de Ysplitsing bij verbodsbord gaat u L (Rochefort/witrood). Aan de 4-sprong gaat u RD (Rochefort/witrood). Steek de verharde bosweg over en loop bij
afsluitboom RD (Rochefort/wit-rood) over het
bospad.
7. Aan de ruime 5-sprong neemt u de tweede
bosweg L. (U gaat dus haaks links). Na 150 gaat u
aan de kruising RD (Rochfort). Negeer zijpaden
en blijf de bosweg geruime tijd RD (Rochefort)
volgen. Na bijna 1 km steekt u aan de bosrand de
asfaltweg over en gaat u RD (blauw/Rocherfort/
Westmalle) over de asfaltweg. Negeer zijwegen.

Na 500 m gaat u aan de T-splitsing bij het café, de
sponsor van deze wandeling, R. Binnen of op het
voor of achterterras moet u beslist de specialiteit
van het huis, de bokworst met mosterd proeven!

blz 4 van 4
Drink er een lekkere Leffe of Hoegaarden bij!. De
uitbater verneemt graag wat u van de wandeling
vindt.

Auteur: Jos Wlazlo. Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

