Fietsen door

DE HEIDE
Samen naar een bloeiende en ontspannende regio.

#FDDH

Beste buurtbewoner
U heeft het waarschijnlijk al horen vallen: half november starten we met de bouw
van een fietsbrug dwars door de heide van het Nationaal Park Hoge Kempen.
Met deze brochure brengen we u graag op de hoogte van het komende project.
Met het ontwerp van een ‘fietssteiger’ in het Nationaal Park Hoge
Kempen combineren we een veilige kruising over de Weg naar Zutendaal
met een unieke fietsbeleving. De constructie zal uitgroeien tot een
adembenemend baken in het landschap, uiteraard met respect voor
de natuur en met een knipoog naar het mijnbouwverleden.
Fietsen door de Heide bezorgt Limburg een belevingsvol fietspad waarop jong
en oud vanop de fiets kan genieten van het prachtige heidelandschap.
We hopen u hier binnenkort al fietsend te verwelkomen. We kijken er alvast naar uit.
Met vriendelijke groet

Igor Philtjens

voorzitter Toerisme Limburg vzw
gedeputeerde van Toerisme, Cultuur en Erfgoed

PS: Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen over het project? Dan horen we die graag!

Fietsen door

DE HEIDE
EEN BI J Z O ND ER Z I C HT
OVER HET NAT I ONA A L
PA R K HO G E K EMPEN
Met de realisatie van de
nieuwe fietsbrug maken
we een verbinding over
de Weg naar Zutendaal.
De constructie wordt in
het zuiden ingepast in een
bestaande oude dreef en
sluit in het noorden aan
op de Weg naar Heiwick,
waar recent een fietspad
werd aangelegd.

In de bocht tussen de twee
rechte hellingen ontstaat
bovenaan een breed zicht
op het Nationaal Park
Hoge Kempen. In de verte
grazen paarden en hebben
veel diersoorten hun
natuurlijke habitat. Vanop de
‘fietssteiger’ ervaren fietsers
een unieke beleving van dat
buitengewone stukje natuur.

EEN FIETSSTEIGER IN
HET NATIONAAL
PARK!
EEN NI EUW E R O UT E O P
HET F I ET SR OUT ENET W ER K

E E N H OU T E N C ON S TRUCTIE ALS
B AKE N I N H E T L ANDSCHAP
Zoals een pier aan de kust vormt
de langgerekte structuur een baken
in het landschap. De iconische
houten brug wordt maar liefst 294
meter lang en oogt indrukwekkend,
zowel van ver als dichtbij. Het
wordt een herkenningspunt
voor de wijde omgeving.
De constructie bestaat uit houten
balken en kolommen. De wanden
worden gemaakt van naaldhout
dat verwijst naar het mijnhout
uit de steenkoolmijnen.

Tussen de houten structuur stijgt het
betonnen fietspad geleidelijk (4%)
tot een hoogte van 6,5 meter om
vervolgens na 30 meter opnieuw te
dalen. Met de keuze voor beton zetten
we in op fietscomfort: het materiaal
geeft de nodige grip bij gladheid en
zorgt voor een vlak wegdek met de
juiste rolweerstand en stroefheid.

In Maasmechelen vormden we
de Weg naar Heiwick (tussen
de Steenweg naar As en de
Weg naar Zutendaal) eerder al
om tot een nieuw fietspad.
Centraal in het Nationaal Park Hoge
Kempen ontstaat zo een nieuwe,
uitzonderlijke fietsroute. Ze maakt
deel uit van het fietsroutenetwerk
en verbindt knooppunt 551
en 550. De nieuwe route loopt
doorheen de Mechelse Heide, met
700 hectare één van de grootste
heidegebieden in Vlaanderen.

EE N V E I LI G E V E RBI NDING OVER
D E WE G NAAR ZU TE NDAAL
Om de Weg naar Heiwick te kunnen
opnemen in het fietsroutenetwerk
moet er een mogelijkheid zijn om de
Weg naar Zutendaal over te steken.
De nieuwe fietsbrug zal op die plaats
een veilige kruising garanderen.
Ook onder de brug doen we
aanpassingen om de veiligheid van
de weggebruikers te verhogen en de
impact op het landschap te verkleinen.
De twee uiteengelegde banen komen
er samen in één smaller wegdek, wat
automobilisten automatisch zal doen
afremmen. De brede centrale berm
wordt opnieuw deel van het landschap.
Door de brug voldoende lang te maken
en op poten te zetten bevorderen we
de migratie van tientallen diersoorten
tussen de verschillende delen
van het Nationaal Park. Barrières
ruimen we van de baan en we
zorgen voor nieuwe verbindingen.

HET A BC VA N T OER I SME L I MBUR G VZ W
Bij de keuze van de constructie houden we rekening
met het ABC-principe van Toerisme Limburg vzw: een
autovrij parcours, belevingsvol en comfortabel. Daarnaast
zetten we ook sterk in op veiligheid. Kortom, we doen er
alles aan om een onvergetelijke ervaring te creëren.

OP D E HO O G T E BL I J VEN?
Hou de communicatiekanalen van
Toerisme Limburg vzw goed in de gaten.

Toerisme Limburg vzw
Universiteitslaan 3
3500 Hasselt
+32 11 30 55 00
info@toerismelimburg.be
www.toerismelimburg.be
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