Fietsverhuur
KLASSIEKE FIETSEN

Fiets-, wandelkaarten en info

Huurprijzen per fiets, per dag: € 9,00
Bij een reservatie vanaf 20 fietsen wordt een voorschot
gevraagd van 50% van het totaalbedrag, te storten op
IBAN n° BE 17 735-2011813-21 / BIC:KREDBEBB

VVV Hamont-Achel
Generaal Dempseylaan 1
3930 Hamont-Achel
Tel. 011 64 60 70
info@toerisme-hamont-achel.be

Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal fietsen beperkt
is, dus het is raadzaam om tijdig te reserveren.

ELEKTRISCHE FIETSEN

Openingstijden van 1 mei tot 30 september
maandag tot vrijdag, doorlopend: 09.00 - 16.30 u
zaterdag: 09.30 - 15.30 u
zondag: 09.30 - 13.00 u

Huurprijs elektrische fiets, per dag:
€ 25,00 + € 50,00 waarborg
Het reserveren van elektrische fietsen dient steeds
3 dagen op voorhand te gebeuren. Dit kan via een mail
of telefonisch.

Openingstijden van 1 oktober tot 30 april
maandag tot vrijdag: 09.00 - 12.00 u en 13.00 - 16.30 u
zaterdag: 09.30 - 12.00 u
zondag: gesloten

De elektrische fietsen dienen voor 16.30 u terug binnen te zijn
(in het weekend voor 15.30 u) of om 18.30 u. Dit i.v.m. terug
gave van de waarborg.

UiTpunt Hamont-Achel
Wal 26
3930 Hamont-Achel
Tel. 011 51 05 02
uitpunt@hamont-achel.be

Voorwaarden
• Tussen beide partijen wordt
een huurovereenkomst opgemaakt.
• De huurder wordt eraan gehouden
zijn identiteitskaart voor te leggen.
• Het VVV is niet verantwoordelijk
voor gebeurlijke ongevallen.

maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
zaterdag:

Reservatie en afhalen

14.00 - 17.00 u
14.00 - 17.00 u
15.30 - 19.00 u
15.30 - 19.00 u

V.U. Stad Hamont-Achel, januari 2019

VVV Hamont-Achel
Generaal Dempseylaan 1
3930 Hamont-Achel
Tel. 011 64 60 70
info@toerisme-hamont-achel.be

09.00 - 12.00 u
09.00 - 12.00 u
09.00 - 12.00 u
09.00 - 12.00 u
09.00 - 12.00 u
10.00 - 12.00 u

www.hamont-achel.be

www.toerisme-hamont-achel.be

Fietsen en
wandelen in
Hamont-Achel

Fietsen en wandelen
in Hamont-Achel
Hamont-Achel, waar teuten en trappisten elkaar ontmoeten.

Fietskaarten
De fietskaarten kunt u aankopen bij het V.V.V. HamontAchel of bij het UiTpunt in Hamont.
Limburgs Fietsroutenetwerk
Het Limburgs fietsroutenetwerk is een slimme
aaneenschakeling van knooppunten, goed voor
2.000 kilometer fietsplezier doorheen heel Limburg
over veilige en hoofdzakelijk autovrije fietspaden. Dit
fietsroutenetwerk leidt u van de uitgestrekte Kempense
bossen in het noorden tot de heuvelachtige Voerstreek
in het uiterste zuiden. Dankzij dit systeem met alle
genummerde knooppunten én de afstand ertussen
kunt u eindeloos veel combinaties maken. Zo stel je
gemakkelijk je ideale route samen.
Plattelandsroute “Op de boerenbuiten” (29 km)
Hamont-Achel heeft haar grenzeloze charme voor
een groot deel te danken aan haar landelijk karakter.
Dat wordt gevormd door de bossen aan de ene kant
en het open landschap van weiden en akkers aan de
andere kant. Op de landbouwroute “Op de boerenbuiten”
krijg je een zicht op dit prachtige landschap en kan je
kennismaken met verschillende sectoren van de landen tuinbouw in Hamont-Achel. De route, die over rustige
verharde fietspaden en wegen loopt, gaat langs melkvee-,
varkens- en kippenbedrijven, tuinbouwbedrijven,
een loonwerkbedrijf, weiden en akkers. Op 16 plaatsen
staan infoborden die uitleg verstrekken over onze
Hamont-Achelse landbouw. Bij het VVV Hamont-Achel
in Achel of het UiTpunt in Hamont wijzen ze je de weg
naar het dichtstbijzijnde startpunt.

FRNW Groote Heide
Deze kaart is tot stand gekomen door de samenwerking
van de 5 gemeente Heeze-Leende, Cranendonck, Valkenswaard in Nederland en Neerpelt en Hamont-Achel
in België. Ze bestrijkt de ruime omgeving van De Groote
Heide. Ze brengt - via de bekende knooppunten - fietsers langs de mooiste plekjes. Zo kunnen ze moeiteloos de
verbinding maken tussen het Belgische en Nederlandse
fietsroutenetwerk en op deze manier de prachtige
natuur en omgeving ontdekken in en rond het gebied van de
Groote Heide. Meer info bij het VVV Hamont-Achel in Achel of
bij het UiTpunt in Hamont.
Sezoensroute (53 km)
Deze route loopt langs cultuurhistorische monumenten van
Hamont-Achel, met onder andere oude hoeves, grafheuvels,
de Napoleonsmolen en de Achelse Kluis. Daarbij kunt u nog
genieten van de prachtige natuur. Via rustige paden, langsheen
het kanaal Bocholt-Herentals, komt u in de gemeente Bocholt,
bakermat van het Sezoensbier. Vertrek en aankomst ligt bij het
VVV Hamont-Achel.
Grensoverschrijdend FRNW De Kempen
De Kempen houdt niet op aan de grens, daarom deze
grensoverschrijdende fietskaart met de fietsknooppunten van
de hele Kempen. Van Bocholt over Neerpelt, Hamont-Achel
en Lommel tot voorbij Bobbejaanland in Lichtaart en de regio
net onder Eindhoven. Wie hier wil fietsen hoeft dus geen drie
fietskaarten meer te kopen. Met één enkele kaart kan je naar
hartenlust grensje-over springen tussen Limburg, de Antwerpse
Kempen en Zuid-Oost-Brabant.

Wandelkaarten
De wandelkaarten kunt u aankopen bij het V.V.V. Hamont-Achel
of bij het UiTpunt in Hamont.
Ontdek de natuur en de historie van Hamont-Achel
In de groene long tussen Hamont en Achel doorkruisen
verscheidene wandelroutes het uitgestrekte groengebied. Ze zijn allen bewegwijzerd, u komt zo voorbij de
verschillende monumenten uit het historische verleden.
Grafheuvels uit de brons- en ijzertijd, de mysterieuze
Tomp, de Waag, de oude hoeve Beverbeek, De doodendraad, de Napoleonsmolen, de Teutenhuizen en uiteraard
de trappistenabdij de Achelse Kluis.

Trappistenwandelroutes
Deze wandelroutes, elk genaamd naar een trappistbier zijn allen
bewegwijzerd en doorkruisen het groene Achel en het Stedelijke
Hamont en brengen je zo langs het rijke verleden en prachtige
natuur van de streek. Kies je favoriete trappist en verken zo de
wandelroute. Vergeet zeker niet even halt te houden bij één van
de horecazaken gelegen om en bij de routes en proef hier een
lekkere trappist of een heerlijk streekgerechtje.
Warmbeekvallei
Dit is puur genieten van 10 verschillende wandelingen in
en om de Warmbeekvallei, kies uw wandeling of combineer
verschillende routes. Naast de unieke natuurbeleving vindt u
overal restanten uit het rijke historische verleden.
Kids wandelingen
Voor de kinderen zijn er speciaal 2 wandelingen voorzien.
De eerste is één van de trappistenwandingen. De “Tre Fontane”.
Ze kronkelt 3 kilometer door het bosarboretum in HamontLo langs de visvijvers. Er zijn verschillende speelelementen
opgesteld en zelfs een brugje over een waterloop. De volgende
is het Beverpad van 2 km. Op een spelenderwijs ontdek je het
valleigebied rondom domein De Bever. Je passeert heel wat
belevingselementen.Ontdekt de planten en dieren van het bos,
de heide en de hooilanden. Speur naar waterdiertjes in de vijver,
de Warmbeek en de poelen en geniet van een prachtig uitzicht
over de blauwe bessenplantage.
Planetenpad
Op deze wandeling vindt u het zonnestelsel op schaal uitgezet.
De afstand van de aarde tot de zon (150 miljoen km) is hier
herleid tot 45 meter. Verder geven infoborden u meer wetenswaardigheden over ons zonnestelsel.
Stadswandeling Hamont
Deze wandeling van 2,5 km brengt u langs de statige teutenhuizen
uit de 17de tot de 19de eeuw. In de SintLaurentiuskerk kan u heiligenbeelden uit de 15de
eeuw bewonderen. Achter de kerk ligt het graf van
dokter Mathijsen, de uitvinder van het gipsverband. Verder voert de wandeling u langs
de Napoleonsmolen uit 1804.
Dorpswandeling Achel
Deze wandeling (2,6 km) voert u langs de historische
monumenten in het centrum van Achel. U komt onder andere
voorbij het 19de-eeuws Simonshuis, nu VVV-kantoor en museum,
de restanten van het klooster Catharinadal uit de 16de eeuw, waar
nu de kaasmakerij gevestigd is en nog tal van monumenten.

