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Limburg Wandelt
in Pelt
Bokkenrijderstocht

Wandelclub De Bokkenrijders Overpelt vzw zetten hun 50e jubileumjaar op een gepaste manier
in met de organisatie van Limburg Wandelt. Bovendien wordt het de allereerste wandeltocht
die plaatsvindt in Pelt. De mooie natuur van Overpelt is de rode draad tijdens deze tocht.
Tekst: Wandelclub De Bokkenrijders Overpelt vzw – Foto’s: Paul Smeets
Pelt is de nieuwe fusiegemeente die op 1 januari 2019 ontstaat
uit de gemeenten Neerpelt en Overpelt. Nadat de 2 gemeentebesturen hierover een akkoord bereikten, werd op 4 november
2017 de nieuwe naam bekend gemaakt. Ongeveer één derde
van de stemgerechtigden bracht zijn stem uit voor een van de
drie mogelijkheden: Dommelpelt, Pelt of Pelten. Meer dan 74%
van de stemmen ging uiteindelijk naar Pelt. De fusiegemeente
zal een oppervlakte hebben van 83,63 km² en meer dan
32.000 inwoners tellen.

Tijdens Limburg Wandelt komt iedereen aan zijn trekken
met een ruime keuze aan afstanden. Ook aan de jongsten
werd gedacht met een kidswandeling van ongeveer 4 km.
Onderweg zijn er enkele leuke opdrachten uit te voeren, die
dan beloond worden met een prijsje. De 6 km brengt de
wandelaars naar het centrum van Overpelt, waar zij in Campus
TIO even een rustpauze kunnen inlassen. Via de Willem II- en
de Hoevenstraat keren ze terug. Daarbij lopen ze langs de
molen van Leyssen of Leyssensmolen, een windmolen die
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in 1922 gebouwd werd door de molenaarsfamilie Leyssen. Deze familie was
verwant met de familie Leyssen van de Bemvoortse molen in Overpelt. De
Leyssensmolen is een bovenkruier en werd gebruikt voor het malen van graan.
In 1966 kocht de gemeente Overpelt de molen en liet hem restaureren. Tien
jaar later werd hij echter aan een particulier verkocht en als woning ingericht.
Ook de deelnemers op de 9 km gaan dezelfde richting uit. Zij maken wel
een ommetje via het Wandelpark Heesakkerheide, dat werd aangelegd van
1969-1971. In 1961 wilde de gemeente hier ook een arboretum aanleggen,
wat echter maar gedeeltelijk tot stand is gekomen. Het park is gelegen op de
westﬂank van de vallei van de Dommel en bestaat afwisselend uit loof- en
naaldbossen. Het berken-eikenbos komt het meeste voor. Een zeldzame
plantensoort die je hier vindt, is de rode bosbes. Overpelt staat met zijn
6 molens bekend als dé molengemeente van Noord-Limburg. Naast de
Sevensmolen bevindt zich het Molenmuseum, dat speciaal ter gelegenheid van
Limburg Wandelt de deuren openstelt voor de wandelaars. Het thema van het
museum is Van graan tot brood en behandelt het hele gebeuren van het dorsen
van het graan tot en met het bakken van het brood. De nadruk ligt uiteraard
op het malen, waarbij reconstructies te zien zijn van een kweern (een handkorenmolen) en een hondentredmolen, die gebruikt werd om een karnton aan
te drijven. Voorts bevat de verzameling een aantal historische weegtoestellen
en andere meetinstrumenten, waaronder een weerstation. Na zo’n 6 km
hebben ook deze deelnemers wel een moment van rust verdiend en komen
ook zij in Campus TIO aan, waarna ze dan dezelfde weg volgen als de 6 km.
De 12 km trekt de andere kant op. De wandelaars lopen naar Holheide, waar
ze ongeveer halfweg hun rustpost bereiken in de parochiezaal. Ondertussen
hebben zij wel het natuurgebied ’t Plat doorkruist. De naam ’t Plat betekent
niet dat het gebied vlak is, maar wel moerassig of drassig. Je treft er veel
verschillende soorten landschappen met bijbehorende planten en dieren
aan. De droge heide is een laatste restant van de grote heidevlakten van de
18e eeuw en is nu Europees beschermd. Verder is er nog de natte heide met
dophei, zonnedauw en moeraswolfsklauw. Samen met de dennenbossen, de
rietvegetatie, het elzenbroekbos, de gagelstruwelen, de wilgenstruwelen, de
vijvers en vennen vormt ’t Plat de natuurlijke verbinding met het Hobos en
het domeinbos Pijnven.
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Wie voor 17 km kiest, komt na 6 km ook via
’t Plat bij de eerste rust in Holheide. Van daaruit gaat het dan naar het Hobos, een begrip
in Overpelt en omstreken. Het landgoed,
dat de afgelopen eeuw vrijwel ongewijzigd
bleef, is op zich al van grote waarde. Tel
daar nog eens de fascinerende geschiedenis
van enkele markante ex-bewoners bij, denk
maar aan Drossaerd Jan Clerx (1759-1840)
die een verbeten strijd voerde tegen de
Bokkenrijders. Het is geen wonder dat het
Hobos in heel Noord-Limburg tot de verbeelding spreekt. Het domein is ongeveer 143ha
groot. Het landgoed Hobos bestaat uit een
gevarieerd landschap van bossen, weilanden,
boomgaarden, vijvers, houtkanten en een
oud gebouwencomplex met een moestuin
en parkelementen. Het landgoed vormt ook
vandaag nog een uitzonderlijk gaaf en structureel geheel. Het onderging de afgelopen
eeuw geen ingrijpende veranderingen. Op dit
domein staat ook de mooiste boom van 2015.
Na 5 km is voor deze wandelaars een tweede
rustpost in Vliegden Oost voorzien en dan
hebben ze nog ongeveer 6 km voor de boeg
terug naar de startzaal.
24 km wandelen betekent meelopen met
de 9 km tot aan de rust in TIO om dan
richting Holheide te wandelen en langs het
Mariaziekenhuis te passeren. De zogenaamde
koetunnel leidt hen onder de autoweg door
en ook zij komen via ’t Plat op de rustpost
in Holheide, van waaruit ze samen met de
17 km-deelnemers de rustpost Vliegden Oost
bereiken. Om terug in de startzaal te geraken
volgen ze dan het 12 km-parcours. Op de
32 km volg je de 24 km-afstand en maak je
een extra lus in het Hobos.
Wandelplezier verzekerd op deze
groene tocht!

MEER INFO

L i y H
Organisatie: Wandelclub De Bokkenrijders Overpelt vzw (2012)
Start: Den Drossaerd – Parkstraat –
3900 Overpelt
Afstanden: 6–9–12–17–24–32 km
Kidspad (4 km)
Starturen: 08.00-15.00u
Info: Alex Dreesen –
+32(0)477 72 22 75 –
bokkenrijdersoverpelt@gmail.com

Meer info vind je in
Walking in Belgium 2019
of op www.debokkenrijders.be
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