
Blueberry Fields 

Tijdens deze gevarieerde fietstocht neem je een duik in de natuurpracht. In de uitgestrekte 
bossen snuif je een vleugje ‘S>lle Kempen’ op. Je fietst ook door Beringen Mijn, een 
mul>cultele wijk met als kers op de taart Be-Mine, het voormalige mijnterrein waar het 
tegenwoordig bruist van de ac>viteiten. Daarna volg je een >jdje het jaagpad langs het druk 
bevaren Albertkanaal. Via een het militair domein en Koersel Kapelleke kom je terug bij 
Blueberry Fields, de ideale plek om na te genieten van een prach>ge tocht. 

  

Fietsknooppunten: 
Het fietsknooppuntnetwerk ligt op 1,1 km van Blueberry Fields. Volg 341 – 503 – 345 – 343 – 
306 – 304 – 311 – 307 – 518 – 310 – rijd richIng Blueberry Fields. 
Moeilijkheidsgraad: Een relaIef gemakkelijk parcours, toegankelijk voor jong en oud. Af en 
toe een kleine, korte helling. Bijna volledig geasfalteerd. 
Lengte: +/- 40 km   

Blueberry Fields Forever   

Wanneer je de parking van Blueberry Fields op rijdt, word je meteen overvallen door de 
unieke blueberry-sfeer. Deze plek is zo veel meer dan een veld met blauwe bessen. Een 
bezoek is dan ook een totaalbeleving. Zo zijn er een drietal wandelingen uitgesIppeld, die je 
door het prachIge domein leiden. Dankzij de infoborden leer je alles over de wondere 
wereld van de blauwe bessen. Je struint tussen de plantages, langs beekjes, over bruggetjes 
en vlonderpaden en onder eiken van honderden jaren oud. Wie weet spot je in de verte wel 
een everzwijn of een ree. Het aangrenzend natuurgebied van de Zwarte Beek is een walhalla 
voor deze dieren. Het domein van Blueberry Fields is maar liefst 22 ha groot. Het bestaat 
voor een groot deel uit ecologisch waardevolle weides. Schapenboer Bart laat er zijn schapen 
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regelmaIg grazen. Sinds kort kun je bij Blueberry Fields ook een eigen stukje privé-tuin 
huren. Gedurende 2 uur smul je dan van een heerlijke karrenmaalIjd. Tijdens de 
zomermaanden kun je ook genieten van een hapje en een drankje op het ruime terras. Op de 
uitgebreide kaart staan er speciale drankjes en gerechten, ijsjes en bosbessentaart. 

Nele, een en al enthousiasme en passie 

Nele Quick en haar team ontvangen de bezoekers met een grote glimlach. Je voelt de energie 
zo opborrelen. Nele groeide op in de vallei van de Zwarte Beek, tussen de blauwbessen, de 
vogels, de bomen en de veenmossen. Haar grootouders langs moederzijde - a_omsIg uit 
China - vesIgden zich jaren geleden in Limburg. Haar papa is Belg. Nele, die zichzelf met een 
kwinkslag omschrija als ‘een halLe’, deelt graag haar passie voor alles wat blauw en groen is. 
Kwik en monter springt ze op de fiets. Klaar om jou de mooiste plekjes van de omgeving te 
laten zien.  

 

Nele, een enthousiaste gids 

Vallei van de Zwarte Beek 

Het prachIge domein Blueberry Fields ligt op amper 1,1 km afstand van het Limburgse 
fietsroutenetwerk. Het is dan ook een populair fietscafé. Na het verlaten van de parking van 
Blueberry Fields rijd je naar links op de Schomstraat. Ga dan rechtdoor op de Bosstraat. Volg 
daarna KP 341 en ga links op het Melkpad. Je komt in de Vallei van de Zwarte Beek, het 
grootste natuurgebied van Natuurpunt. Het werd onlangs heringericht door o.a. grote open 
vlaktes te creëren. De watersnip en andere vogels voelen zich er nu weer helemaal in hun 
nopjes. De natuur is hier allesoverheersend. Logisch dat Nele zich in deze achtertuin thuis 
voelt.  
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Klaar voor de eerste fotostop 

   

De Zwarte Beek kronkelt zich door het landschap 
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De natuur is hier allesoverheersend 

De mijnterril van Beringen 

Plots verandert het landschap en sta je oog in oog met de mijnterril van Beringen. De top van 
de heuvel bevindt zich 135 m boven het zeeniveau. Een terril bestaat uit steenafval. De 
steenkool die vroeger uit de mijnen werd bovengehaald, moest gescheiden worden van 
stenen. Door het opstapelen van de steenafval ontstond er een stortberg of terril. Van de 
oprichIng van de mijn van Beringen in 1941 tot de sluiIng in 1989 zijn hier 11.600.000 m3 

stenen gestort. De Vlaamse Overheid die de terril  in 2001 kocht, maakte er een 
natuurreservaat van met mooie wandelpaden. Een kudde schapen knabbelt er aan de 
struiken en het gras. Zo dragen de schapen hun steentje bij tot het behoud van de terril. Een 
sterke grasmat vermindert immers de kans op erosie. De fauna en flora is uniek. 

 

Zicht op de mijnterril van Beringen 

Je volgt KP 503. Wat verder kom je aan Be-Mine. Het voormalige mijnterrein is de grootste 
industriële erfgoedsite in Vlaanderen. Toen de mijn van Beringen in 1989 de deuren sloot, 
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was er 79 miljoen ton steenkool naar boven gebracht. In het Mijnmuseum leer je alles over 
de geschiedenis van de steenkool, de hoogIjdagen na de Tweede Wereldoorlog en de 
teloorgang van het ‘zwarte goud’.  Be-mine biedt ook heel wat recreaIemogelijkheden. Je 
kunt er funshoppen of klimmen bij Alpamayo. Bij Todi kun je indoor snorkelen of duiken 
tussen meer dan 2200 kleurrijke, tropische zoetwatervissen. Ook bezoekers zonder 
duikmateriaal zijn welkom. Zij kunnen door de inkijkramen naar de vissen en de duikers 
kijken. Op het terras van Todi is het heerlijk vertoeven.  
www.todi.be - www.todi-brasserie.be 

  

Be-Mine, voor elk wat wils 
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Door de mul>culturele Tuinwijk  

Je komt nu in de mulIculturele Tuinwijk van Beringen-Mijn. Er wonen meer dan 40 
naIonaliteiten. De moskee en de imposante mijnkathedraal liggen op een steenworp van 
elkaar. De Turkse FaIh-moskee is de op een na grootste moskee van België. Je herkent de 
Ojomaanse bouwsIjl aan de grote koepel en aan de ranke minarejorens die 26 m hoog zijn. 
Binnen zijn er mooie handgeschilderde wandtegels. Tijdens een geleid bezoek leert de gids je 
alles over de islam. Alleen even je schoenen uit trekken! Een paar honderd meter verder, 
langs de Koolmijnlaan, ligt de Sint-Theodarduskerk, de mooiste Limburgse mijnkathedraal. 
Deze imposante kerk is Ijdens de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Het was Henri Lacoste, 
een toonaangevende Belgische architect, die het complex als een totaalkunstwerk ontwierp. 
Naast de kerk zelf met unieke glas-in-betonramen werd er ook een pastorij, catechesezaal, 
parochiezaal en patronaatszaal gebouwd. Alles oogt uniform en harmonieus. De kerk die 
momenteel grondig gerestaureerd wordt, is sinds 1986 geklasseerd. 

  

Vlakbij Be-Mine zie je het silhouet van de moskee en de mijnkathedraal 
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De Fa>h-moskee         De Sint-Theodarduskerk 

Kolenspoor 
  
Je fietst nu op het Kolenspoor. Twaalf locomoIeven stonden in voor het vervoer van de 
Limburgse steenkool naar de Waalse staalindustrie en de haven van Antwerpen. Het is nu 
een heerlijk fiets- en wandelpad. Je passeert aan het transportbedrijf Essers. Wat verder ligt 
Kolenhaven, een zijdok van het Albertkanaal. Aan KP 503 bereik je het Albertkanaal. Met de 
haren in de wind fiets je op jaagpad. Wist je trouwens dat het Albertkanaal met zijn bijna 40 
miljoen ton vervoerde goederen per jaar de belangrijkste waterweg in Vlaanderen is? In het 
kader van de capaciteitsverhoging van het kanaal worden Ientallen oude bruggen over het 
Albertkanaal vervangen. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 
9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te 
laten varen. Volg KP 345, 343, 306 en 304.  

  

Kolenhaven              Windmolens aan het Albertkanaal 

  

Binnenschepen op volle snelheid            Domeinbos van Soest 

 7



De eerste kilometers rijd je langs het water, daarna fiets je door de bebouwde kom en slalom 
je een stukje door het Domeinbos van Soest. Wees extra voorzichIg als je een grote weg 
oversteekt! Na dit ommetje kom je terug aan het Albertkanaal. Aan KP 304 volg je KP 311. Je 
verlaat nu definiIef het druk bevaren kanaal. Hou je vast aan det takken van de bomen want 
er volgt een kaarsrecht traject waar hard gefietst wordt. Gedurende ongeveer 7 km peddel je 
onbezorgd op een autovrij traject. Je fietst door de Vallei van de Mangelbeek, een 
beschermd natuur- en vogelreservaat. Typisch voor deze vallei zijn de beschermde broek- of 
moerasbossen, die ontstaan zijn door mijnverzakkingen. Het zorgt voor een weelderige en 
bijzondere plantengroei.  

  
  
Slalommen tussen de bomen en daarna…       … full speed rich>ng Heusden-Zolder     

Daarna moet je even ajent zijn, zeker aan de rotonde en de kruising met de Koolmijnlaan. 
Fiets richIng KP 307. Je komt aan de mijnterril van Heusden-Zolder en de Vallei van de 
Helderbeek. Het is een gedroomde plek voor een picknick. Ook deze terril is een sIlle getuige 
van het rijke mijnverleden van de streek. Het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos kocht 
de terril in 1997. De afvalberg is nu officieel een Vlaams natuurreservaat. Met zijn zure en 
kalkhoudende bodem vormt de ‘berg’ een unieke biotoop. Door de donkere kleur warmt de 
heuvel snel op, waardoor er een mediterraan microklimaat ontstaat. Ook hier zorgen 
schapen voor het natuurlijk onderhoud. Volg KP  518. Er volgt een mooi traject langs de 
terril.  

  

De terril van Heusden-Zolder, een unieke biotoop en heerlijke picknick-plek 
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Koersel Kapelleke 

Je fietst door een poortje dat toegang geea tot een militair domein. Als er geen oefeningen 
of ‘maneuvers’ zijn, mag je er fietsen. De weg is onverhard maar goed berijdbaar. Na een 
Ijdje kom je aan het recreaIegebied en de uitkijktoren van Koersel-Kapelleke. Heb je nog 
wat energie over? Beklim dan de toren. Je wordt beloond met een prachIg uitzicht over het 
typische Kempenlandschap. RecreaIeoord ’t Fonteintje is bij veel mensen nog steeds gekend 
als ‘het Kapelleke’. Het verwijst naar de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-aan-de-staak, sinds 
1826 een bekend bedevaartsoord. Er is een speeltuin en een plonsvijver. 

   

Dwars door een militair domein tot aan de uitkijktoren van Koersel Kapelleke 

Na je deugddoende fietstocht is het hoog Ijd om op krachten te komen op het terras van 
Blueberry Fields. Op de menukaart vind je allerlei lekkernijen. Wil je helemaal je bajerijen 
opladen? Duik dan in een van de 2 hangmajen die Nele installeerde. Een fantasIsche plek 
om bij te komen. Wil je liever thuis nog wat nagenieten? Koop dan één van de arIsanale en 
lokale producten in het winkeltje. En waarom geen plantje meenemen om thuis je eigen 
bessen te plukken? Na 5 tot 7 jaar is de plant volwassen. Ze kan dan tot 5 kg bessen per jaar 
geven, boordevol anIoxidanten. Een investering voor het leven! 
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Nele en haar mama 

KrisIen Hansebout 
8 juni 2021 
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