Een toeristische en educatieve fietstocht
langs land- en tuinbouwbedrijven. (35 km)

1. ’t Heuninghof

Kris en Chantal Gebruers
Honingstraat 14 - Olen

Maak kennis
met deze
bedrijven

Hier leveren de melkkoeien
het hoofdingrediënt van de
lekkere ijsjes van ’t Heuninghof:
verse melk. Je vindt er ijs in vele
smaken en hoe kan het anders:
honing-ijs is er de specialiteit.

2. Het Vermietes

Jan Verbist
Gerheze 1 - Olen

Het Vermietes is een flink
uit de kluiten gewassen
melkveebedrijf. De koeien
hebben hier dus dagelijks een
flinke portie gras nodig.

3. De Bruelen

Geert en Koen Neyens
Schrans - Olen
Paprika’s kweken met de hulp van
hommels en karretjes die zonder
bestuurder rijden, het is hier heel
gewoon. In deze serres gonst het
van de activiteit.

7. De Rietbeemden

4. Marc T’Syen

Halfhuis 10 - Olen

Hier vind je slanke melkkoeien
naast gespierde en welgevormde
vleesrunderen. Het verschil is
duidelijk zichtbaar, maar loeien
doen ze allemaal.

5. Den Boskant

Frans Verschueren
Boskant 1 - Olen

Zoem, zoem,
hier woont
een speciale
boer. De bijenboer verzorgt
de geel-zwarte
diertjes die de bloemen
bestuiven en ons
lekkere honing bezorgen.

6. Kapelblok

Frans en Tom Verbiest
Haperstraat 1A - Olen
Het Kapelblok is een traditioneel
melkveebedrijf. Ook hier wordt
blijvend geïnvesteerd in nieuwe
stallen en technieken.

Joris Eykens
Roerdompstraat 25 - Geel
Hier draait alles om paarden.
Rijlessen krijg je binnen of
buiten. Heb je zelf een
paard maar geen stal?
Dan kan je hier een
stal huren.

8. Diamant Holstein

Koen Op ’t Roodt
Roerdompstraat 1 - Olen

Hier zijn de diamanten geen
glinsterende steentjes
maar... melkkoeien.
Het melken gebeurt
hier volautomatisch met
een melkrobot. Zo krijgt
de melkveehouder meer
tijd voor het andere
werk op de hoeve.

9. Krommendrieshoeve

Peter Krieckemans
Hezewijk 83 - Olen

Op de Krommendrieshoeve klinkt
een tevreden geknor. Biggen,
zeugen en beren wonen hier onder
één dak. Ze krijgen huisgemengd
voeder: op het bedrijf
geteelde granen
gemengd met restproducten uit de
voedingsindustrie.
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Routebeschrijving
van
D 1: ’t Heuninghof naar
D 2: Het Vermietes

• Bij ’t Heuninghof ga je rechts en volg
je de Honingstraat. Op het einde van
de straat sla je linksaf (Industrielaan)
en neem je de eerste straat rechts
(Sluizenweg).
Sluizenweg
Sluizenweg).
• Je steekt het Albertkanaal over,
vervolgens sla je rechtsaf en draai je
de eerste straat links (Sluizenweg).
Sluizenweg
Sluizenweg).
• Op het einde van de straat ga je naar
links (P.
P. Van Lommelstraat
Lommelstraat).
• Aan de kruising met de gewestweg
(Geelseweg)
Geelseweg steek je schuin over
Geelseweg)
(Greesstraat - Gerheze)
Opgelet: een drukke weg!
• Draai de eerste straat (Gerheze)
rechts in. Blijf de weg volgen en
dan zie je aan je rechterkant het
melkveebedrijf Het Vermietes.

van
D 2: Het Vermietes naar
D 3: De Bruelen

• Van Het Vermietes
V
rij je verder in
Gerheze, aan het kruispunt met Doffen
ga je naar links (Doffen).
• Draai de eerste straat rechtsaf
(Schrans). Na 190 meter rijd je langs
de serres van de paprikakwekerij
De Bruelen.

van
D 3: De Bruelen naar
D 4: Marc T’Syen

• Van hieruit rij je verder tot aan de
kruising met Vierhuizen en daar sla je
linksaf (Vierhuizen).
• Aan de kruising met Gestelstraat ga
je rechtsaf en juist voor het rondpunt
linksaf (Gerheiden). Deze weg gaat

o
over
in Beilen en aan de kerk in
Stationsstr .
Stationsstraat
• Na de kerk ga je de derde straat
rechts (Larumseweg).
Larumseweg
Larumseweg).
• In de Larumseweg neem je de tweede
straat links (Weier)
Weier en dan de eerste
Weier)
straat rechts (Halfhuis). Je ziet de
boerderij van Marc T’Syen recht
voor je.

van
D 4: Marc T’Syen naar
D 5: Den Boskant

• Vanuit het bedrijf ga je naar links tot
aan de kruising met Larumseweg.
• Draai linksaf en neem de eerste straat
rechts (Gerhagen).
• Je houdt rechts aan en de weg gaat
o
over
in Krentzen.
• Aan het kruispunt met de Oevelseweg
sla je linksaf.
linksaf
• Aan het kruispunt met de Geelseweg
steek je over naar Neerbuul.
• Je draait rechts de eerste straat
(Boskant,
Boskant, een zandweg
zandweg) in. Aan je
linkerkant zie je de imkerij van
Den Boskant.

van
D 5: Den Boskant naar
D 6: Kapelblok

• Hier zet je je weg verder tot aan
de T-kruising,
T
hier ga je linksaf
(Boskant).
Boskant
Boskant).
• Aan de T-kruising
T
ga je linksaf
(Molenstraat).
Molenstraat
Molenstraat).
• Je steekt het kruispunt met Neerbuul
over richting Shopping Park Olen
(Lammerdries-Winkelstraat).
Lammerdries-Winkelstraat
Lammerdries-Winkelstraat).
• Direct na het Shopping Park sla je de
eerste straat rechtsaf (LammerdriesOost Neem de eerste straat links
Oost).

(Haperstraat), rijd tot aan de
gewestweg (Geelseweg).
• Steek de Geelseweg over en rij
schuin rechts de Haperstraat in. Volg
de weg en aan je linkerkant zie je de
boerderij Kapelblok.

van
D 6: Kapelblok naar
D 7: De Rietbeemden

• Vervolg je weg en hou links aan.
Haperstraat gaat over in Meren. Blijf
Meren volgen tot aan het kruispunt
met de Larumseweg.
Opgelet: een drukke weg!
• Steek de weg over naar Haanheuvel.
• Volg Haanheuvel en aan het eerste
kruispunt rij je rechtdoor (Langstraat,
grondgebied Geel).
• Volg deze weg tot het kruispunt met
Herentalsedijk en steek recht over
(Langstraat).
• Neem de tweede straat links
(Mosselgoren), je rijdt over het kanaal
Bocholt - Herentals.
• Sla de vierde straat rechtsaf en blijf
de weg volgen tot aan het T-kruispunt.
Sla hier linksaf (Roerdompstraat). Na
700 meter heb je aan je rechterkant
manege De Rietbeemden.

van
D 7: De Rietbeemden naar
D 8: Diamant Holstein

• Vervolg je weg. Aan het kruispunt
met de Lichtaartseweg steek je recht
over (Roerdompstraat).
Opgelet: een drukke weg!
Na 780 meter zie je aan je rechterkant
het melkveebedrijf Diamant
Holstein.

van
D 8: Diamant Holstein naar
D 9: Krommendrieshoeve

• Zet je weg verder tot aan het
T-kruispunt met Neerheide.
• Draai hier linksaf (Neerheide) en rij
tot aan het jaagpad langs het kanaal.
• Ga hier rechts. Blijf het jaagpad
volgen en rij langs de jachthaven in
Herentals.
• Achter de brug ga je rechtsaf en volg
je de pijlen richting Olen-Centrum.
• Vervolg je weg op het fietspad tot aan
de verkeerslichten, hier ga je schuin
rechtsaf (Hezewijk).
• Sla de eerste straat rechtsaf
(Hezewijk), aan je linkerkant
heb je het varkensbedrijf
Krommendrieshoeve.

van
D 9: Krommendrieshoeve
naar
D 1: ’t Heuninghof
• Vervolg je weg en ga de eerste straat

rechtsaf.
• Op het einde van de straat steek je
de Koning Boudewijnlaan over, de
fietsoversteek met verkeerslichten is
rechts van je. Als je bent overgestoken,
draai je linksaf.
• Aan de volgende verkeerslichten
draai je rechts (Industrielaan) en
meteen de eerste straat terug rechts
(Paradijs). Blijf deze weg volgen, deze
weg wordt een zandweg.
• Neem de eerste straat linksaf
(Rijtestraat). Deze weg blijf je
volgen tot aan het kruispunt met de
Honingstraat. Je ziet recht voor je het
melkveebedrijf ‘t Heuninghof.

In samenwerking met

V.U.: gemeentebestuur Olen, Dorp 1, 2250 Olen

Info:
dienst leefomgeving
boekelhuis, Boekel 7
2250 Olen
014 27 95 08
leefomgeving@olen.be
www.olen.be

