
Klein rondje Loon 63 km 
  



 
 
 
 
 
Kort rondje Loon 63 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 jouw 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 merk je Taverne Haspengouw op. Tussen de plantages door is het heerlijk landelijk rijden waar kasteel van Rijkel rechts gepasseerd 
wordt. Via een holle weg op de kruising linksaf slaan en je komt bij 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 je linkerzijde passeert.  
Je route wordt hier heuvelachtiger: via Voort rij je noordelijk langs kronkelende wegen richting Kuttekoven. Je passeert kasteel De Klee om de tour rond 
Borgloon aan te vatten: via Kerniel waar speciaal een lus in de route gelegd is om je van het prachtige uitzicht van de vallei van Colen te kunnen laten 
genieten. Hier zie je links de carrousel ‘Untitled #158’ uit de pit route (kunst in open ruimte van Borgloon) en rechts ervan het klooster. Vervolgens richting 
Gors-Opleeuw met beide kastelen. Je bent hier ongeveer halfweg. Door Jesseren en Bommershoven is de cirkel rond Borgloon zowat gereden. Nadien via 
Vechmaal met eventuele tussenstop bij herberg De Horne rij je richting Heks. Het kasteel van Heks, gekend om zijn prachtige rozentuin, zie je 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, via 
Klein-Gelmen en Groot-Gelmen gaat de route dan via plantages richting Brustem om langs de Tongersesteenweg terug te keren naar VESPAROUTE op de 
Ambachtslaan. 
 

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

