
 

 

Fietszoektocht “Rondje Lommel” 2020 
 
Korte beschrijving: 
Je start aan De Soeverein in Lommel en rijdt langs de Sahara, een prachtige zandvlakte met 
waterplassen. Via het kanaal Bocholt-Herentals en de natuurparel Blauwe Kei fiets je richting 
Kerkhoven. Vervolgens ontdek je het Pijnvenbos en de Vlindervallei. Via het Duits Militair 
Kerkhof, natuurgebied Kattenbos en het centrum van Lommel sluit je de lus. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Startpunt: 
 
De Soeverein 

Sportveldenstraat 10 
3920 Lommel 
 
(parking voor De Soeverein)  

 

Hoe het startpunt bereiken? 

Adres: Sportveldenstraat 10, 3920 
Lommel 
Daar kan je de wagen parkeren op 
de parking voor de Soeverein. 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.agoda.com/nl-nl/city/lommel-be.html&psig=AOvVaw3HPRyLGNnn2BTIR5JhZPs6&ust=1590045685026000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiZyYL0wekCFQAAAAAdAAAAABAS


Praktische informatie fotozoektocht 

  

 

 

 

Daarna wordt je verder geloodst naar de Zeisstraat waar je ingeleid wordt in ons prachtig stukje 
natuur, de Lommelse Sahara, waar je in de verte over het water, de “Reus van Bosland” kan zien. (bij 
knooppunt 547). Deze 30 meter hoge toren, goed voor 144 trappen, trakteert je op een prachtig 
uitzicht over dit gebied. Op een heldere dag kan je zelfs tot 25 km ver kijken.  
Na ongeveer een kleine 8 km fietsen kom je aan bij fietsknooppunt 260. Wens je een drankpauze in 
te lassen, heb je hier de eerste mogelijkheid. De volgende drankgelegenheid ligt op ongeveer een 12 
kilometer verder (net voor knooppunt 275).  
Totale afstand fietsroute: 42,8 km  
 
• Te volgen wandelknooppunten: 224-547-260-267-553-553-266-275-272-255-264-265-229-224  
• Duur: hou rekening met 2 tot 3 uur van start tot eindpunt.  
• Eten & drinken:  
 Iets voorbij knooppunt 260 café De Blauwe Kei (open di 12:00-17:00; do-ma 11:00-21:00; zo 

10:00-21:00) 
 Net voor knooppunt 275 vind je De Waterkant (open di-za 11:30-21:00) en Lommelbroek 

(open ma-zo 10:00-22:00, woe gesloten).  
 
 
 
 
 

De zoektocht wordt bewegwijzerd door fietsknooppunten (voorbeeld links van 
deze tekst). Om alle foto’s te vinden volg je de knooppuntnummers die we je 
hieronder meegeven. Starten doe je dus op de parking van sporthal De 
Soeverein. Je verlaat de parking en fietst naar rechts tot op het kruispunt. Hier 
ga je links tot aan knooppunt 224. De eigenlijke start is aan knooppunt 224 
(kruispunt van de Welstraat en Speelpleinstraat). 

https://www.google.be/url?sa=i&url=http://toerismelommel.be/nl/overzicht/fietsen&psig=AOvVaw2TDPBrLUFJIZg67-M2_V-R&ust=1589968777816000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC_nrrVv-kCFQAAAAAdAAAAABAR


 
Routekaart 
 

 
Te volgen knooppunten 
 
224 547 260 267 553 552 266 275 272 255 264 265 229 
0.0 2.8 7.8 9.4 17.4 18.4 19.3 23.6 28.8 32.1 36.0 37.9 39.7 
 224 
 42.8 

We willen uitdrukkelijk vragen om je afval niet achter te laten in de natuur maar te 
deponeren waar het hoort: de vuilnisbak. Is die niet onmiddellijk in je buurt, hou je het 

afval bij tot je er wel één vindt.  
 



Foto’s  
 
Hierna vind je de foto’s waarnaar je op zoek kan gaan. Naast elke foto noteer je tijdens de zoektocht 
tussen welke twee knooppuntnummers de foto genomen is. Achteraf geef je de antwoorden door 
aan de organisatie. De correcte antwoorden ontvang je via e-mail. 
 
Nuttige info:  
• Er kan tussen 2 knooppunten meer dan één foto genomen zijn.  
• Er zijn ook trajecten tussen 2 knooppunten waar geen foto genomen is.  
• De foto’s op de onderstaande foto’s staan door elkaar en volgen elkaar niet noodzakelijk op.  
• Alle objecten die je op de foto’s ziet bevinden zich op maximum 15 meter van het fietstraject. Je hoeft 
nergens af te wijken van het traject om een foto te vinden. Alle objecten op de foto’s zijn zichtbaar vanaf het 
traject. Haal dus geen halsbrekende acties uit om ergens achter een hoekje te checken of we daar een foto 
genomen hebben. Betreed ook nooit privé-eigendom.  
 
Foto 1 
 

 
 
Foto 2 
 

 

Bevindt zich tussen 

Knooppunt …………..   en 

Knooppunt …………… 

Bevindt zich tussen 

Knooppunt …………..   en 

Knooppunt …………… 



Foto 3 
 

 
 
Foto 4 
 

 
 

Bevindt zich tussen 

Knooppunt …………..   en 

Knooppunt …………… 

Bevindt zich tussen 

Knooppunt …………..   en 

Knooppunt …………… 



Foto 5 
 

 
 
Foto 6 
 

 
 
 

Bevindt zich tussen 

Knooppunt …………..   en 

Knooppunt …………… 

Bevindt zich tussen 

Knooppunt …………..   en 

Knooppunt …………… 



Foto 7 
 

 
 
Foto 8 
 

 
 
 

Bevindt zich tussen 

Knooppunt …………..   en 

Knooppunt …………… 

Bevindt zich tussen 

Knooppunt …………..   en 

Knooppunt …………… 



Foto 9 
 

 
 
Foto 10 
 

 
  

Bevindt zich tussen 

Knooppunt …………..   en 

Knooppunt …………… 

Bevindt zich tussen 

Knooppunt …………..   en 

Knooppunt …………… 



Vergeet deze bundel zeker niet binnen te brengen bij: 
 

- De Soeverein, Sportveldenstraat 10, 3920 Lommel -of- 
- Huis van de Stad, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel -of- 
- Toerisme Lommel, Dorp 14, 3920 Lommel 

 
Naam: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Straat + huisnummer + bus:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Postcode:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Gemeente: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Telefoonnummer: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
E-mailadres:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Uit alle goede inzendingen verloten we eind juli en eind augustus een mooie Lommelse prijs.  
 
 
Veel fiets- en zoekplezier! 
www.lommelleeft.be  
 
De persoonsgegevens die we via dit formulier opvragen worden enkel gebruikt en bewaard voor het verwerken 
van de zoektochten die we in het kader van Lommel Leeft 2020 organiseren. 
 

http://www.lommelleeft.be/

