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Haspengouw in een notendop 61 km mogelijk voor: 
 
Zo'n 2 à 2,5 uur is de rijtijd van deze route afhankelijk van je rijstijl en -kunde. 
De route volg je met de klok mee, andersom is niet mogelijk in functie van je GPS. 
 
De route start met het wegrijden uit het industrieterrein. Je rijdt landelijk via Bautershoven naar Zepperen waar de dorpskern met kerk gepasseerd wordt. 
Aan de rechterzijde vind je Taverne Haspengouw. 
Tussen de plantages door is het heerlijk landelijk rijden waar kasteel van Rijkel rechts gepasseerd wordt. Via een holle weg en op t kruispunt links kom je aan 
Heirbaan 66 tegenover de Kapel van Helshoven waar je zeker een tussenstop kunt maken voor een lekker drankje. 
Nadien rijdt de route richting Groot-Gelmen waar je aan je rechterzijde Chateau de la Motte passeert, het enige kasteel in de regio waar je naar binnen kunt 
(in het horecagedeelte). 
Vervolgens gaat t verder via Mettekoven waar je Bistro Martenshof aan jouw linkerzijde passeert.  
Nadien leidt de GPS je via Broekom en Bommershoven richting Vechmaal waar je voor herberg De Horne doorrijdt. Het kasteel van Heks, gekend om zijn 
prachtige rozentuin, zie je nadien aan de rechterkant liggen. Vervolgens gaat ’t doorheen Horpmaal en Gutshoven, 2 pittoreske dorpjes uit de streek. Na de 
passage van het kasteel van Veulen, wat ongeveer halverwege de route is, rij je via Klein-Gelmen, Engelmanshoven en Aalst naar Kerkom waar je de 
brouwerij passeert. Tussen de velden en akkers gaat jouw weg verder richting Wilderen waar je de 2e brouwerij tevens stokerij van de streek tegenkomt 
tegenover de kerk (ingang van de brouwerij via tennis Wimbledon na 150m rechts). De brouwerij heeft een groot brouwerijcafé en terras voor een 
mogelijke laatste tussenstop om nog even zalig te verpozen. Je vervolgt de route langsheen het kasteel van Duras. Nadien gaat t via Melveren en het 
industrieterrein tot op de Rellestraat waar je bij de firma DKG rechtsaf slaat om de Ambachtslaan weer op te rijden, voor het labo sla je linksaf om bij 
VESPAROUTE je rit te beïndigen. 
 

http://www.poms.be/nl/vespa
http://www.poms.be/nl/twizy
http://www.poms.be/nl/calessino

