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High 5 to Ambiorix 91 km mogelijk voor:  

 

Zo'n 3,5 à 4,5 uur rijtijd heeft 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 
Uiterlijk startuur van deze route is 11uur! 
 
De route start met het wegrijden uit het industrieterrein. Je rijdt landelijk via Bautershoven naar Zepperen waar de dorpskern met kerk gepasseerd wordt 
met aan de rechterzijde Taverne Haspengouw. Tussen de plantages door is het heerlijk landelijk rijden waar het kasteel van Rijkel rechts gepasseerd wordt. 
Via een holle weg en op het kruispunt links kom je uit bij Heirbaan 66 tegenover de kapel van Helshoven waar je zeker een tussenstop kunt maken voor een 
lekker drankje. 
Vervolgens leidt de GPS je richting Hoepertingen, waar het landschap glooiend wordt. Je rijdt richting Kuttekoven met kasteel de Klee en rond Borgloon 
richting Jesseren. De route vervolgt langs akkers en velden richting Tongeren. Hier goed opletten: je rijdt echt het centrum in! Druk verkeer op de ring 
mogelijk en verkeer en voetgangers in het centrum. Het standbeeld van Ambiorix wordt gepasseerd op de Grote Markt, waar voldoende horecazaken te 
vinden zijn voor een hapje en drankje. Je bent hier op ongeveer een derde van jouw rit. 
Vanuit Tongeren gaat t via Koninksem en Lauw richting Vechmaal. Hier passeer je herberg De Horne. Iets verder ligt het kasteel van Heks met zijn prachtige 
rozentuin. De route vervolgt haar weg via Broekom naar Mettekoven waar je Bistro Martenshof passeert. Nadien kom je Chateau de la Motte voorbij en 
kruist de route de steenweg in Englemanshoven om door te rijden naar Aalst waar je fietscafé Den Hof links passeert. Vandaar gaat het richting Kerkom om 
bij het oversteken van de steenweg brouwerij Kerkom te ontdekken. Via plantages, akkers en velden vervolgens richting Wilderen, de 2e brouwerij tevens 
stokerij uit de streek. Via kasteel Duras aan je linkerzijde verder via Gorsem, Metsteren en Nieuwerkerken. Nadien kom je bij kasteel Nieuwenhoven met zijn 
bistro, voor een mogelijke laatste tussenstop. Verder op de route passeer je het kasteel van Terbiest om via het industrieterrein terug op de Rellestraat aan 
te komen waar je na de firma DKG rechtsaf slaat om de Ambachtslaan op te draaien, voor het labo links en je bent terug bij VESPAROUTE. 

 

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

