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“Het is reeds de zesde in de
reeks van geologische fiets- en
wandelroutes, die door de
werkgroep
geologie
van
LIKONA (Limburgse Koepel
voor Natuurstudie)
werden
gemaakt. De Hoge Kempen
met centraal het Nationaal
Park Hoge Kempen is een
gebied waar de geologie een
belangrijke rol speelde in de
landschapsvorming en tijdens
de 20ste eeuw ook in de
economische ontplooiing van
dit deel van Limburg”, zegt
gedeputeerde van leefmilieu en natuur Ludwig Vandenhove.
Meer en meer worden natuurbeschermers bewust van het feit dat de ondergrond een
belangrijk effect heeft op de aanwezige flora en fauna. Net in dit gebied, waar de
Limburgse biodiversiteit alle kansen krijgt, kan je ook tal van geologisch-geografische
fenomenen waarnemen. Naast de specifieke geomorfologische processen, die het
huidig reliëf hebben geboetseerd, zijn er dankzij de ontginning van zand en grind een
aantal kijkvensters op de geologische opbouw ontstaan. Maar ook de gesteenten uit de
diepe ondergrond liggen voor het rapen wanneer je één van de terrils beklimt.
Vanop deze afval-steenbergen, die 80 tot 90 m boven de omgeving uitsteken, of vanop
de replica-boortoren in As heeft men een prachtig panorama over Midden- en OostLimburg waarbij het “bronsgroen eikenhout” en het “grijsgroen” van de dennen nog
steeds overweegt met hier en daar een uitstekende kerktoren of een minder sterk
begroeide landduin.

Naast de gesteenten uit de Kempense ondergrond wordt tijdens de fietsroute ook
aandacht besteed aan de gesteenten in historische gebouwen en monumenten zodat
men op het einde van de rit een summier overzicht heeft van 540 miljoen jaar
geologische geschiedenis. Om deze reden start elke fietslus aan één van de poorten
van het Nationaal Park Hoge Kempen van waaruit de wijde omgeving wordt verkend.
“Deze geologische fietsroute biedt aldus kansen voor zowel natuurliefhebbers om het
verband te zien tussen het geologisch substraat en de biodiversiteit als voor
geïnteresseerden in het bouwkundig erfgoed. Ook de gewone fietser kan via deze
fietstocht kennis maken met de Hoge Kempen in al zijn facetten. De aandacht voor de
geo-waarden kan zo een eerste stap zijn naar waardering en bescherming van zowel
natuurlijk als cultureel erfgoed”, aldus Ludwig Vandenhove.
De fietsroute leidt ons in drie fietslussen door het hoogste deel van het Kempens
plateau. Vanaf de vertrekpunten gaat het zoveel mogelijk over rustige wegen door een
afwisselend landschap waar je kan kennismaken met de ondergrond (grind en
steenkool) en zijn ontstaansgeschiedenis. Het stationnetje van As, Kattevennenen en
de Lieteberg zijn de startplaatsen voor een tocht van ongeveer 20 km. Hier en daar
komen de fietsers in contact met zeer uitzonderlijke plekken, zoals de oude leemkuil en
de steenbakkerij Vanhengel in Genk, passeer je over de fietstuikabelbrug en ontdekt je
de heuse maaskeien, om iets te noemen.
De publicatie telt 146 pagina’s en een geplastificeerde kaart en kost 10 euro.
Je kan ze bestellen in het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) of kopen op een aantal
startpunten.
De vorige geologische publicaties zijn nog te verkrijgen: Geologische fietsroute
Voerstreek-Mergelland, Halen, Tussen Kempen & Maas, Herk en Mombeekvallei en
Bokrijk.
In voorbereiding zijn de geologische fietsroute De Wijers en Fruitstreek (Sint-Truiden,
Heers)
En omdat bepaalde sites niet per fiets bereikbaar zijn, volgt er op termijn ook nog een
wandelroute, zodat alle geo-plaatsen uiteindelijk kunnen worden ontsloten.
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