
Duurzame fietsroute 
LOMMEL



Deze fietsroute is 28 kilometer lang en loopt langs fietsknooppunten. In dit document hebben we de route en duurzame 
beziens- en bezoekswaardigheden opgelijst. Wanneer er een adres wordt vermeld moet je even van de route afwijken. Deze 
stops staan ook op de kaart aangeduid. 

Vertrek in de Speelpleinstraat in Lommel aan knooppunt 224. Sla links af naar knooppunt 547.

224
In de Lommelse Sahara werden naaldbomen gerooid en de strooisellaag verwijderd om de heide te 
herstellen. Zeldzame dier- en plantensoorten krijgen weer ontwikkelkansen.

547  
•  Links van het kanaal wordt afvalophalingssysteem Optimo ontwikkelt. Het systeem haalt ook zachte 
kunststoffen, textiel en keukenafval huis-aan-huis op. 

•  Hier vind je ook het bedrijf Rymoplast dat met het project Rymoplast Sustainable Bags folieproducten 
op de markt brengt van 100% gerecycleerd plastic. 
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267  
•  In ‘Lommel Werkplaatsen’ woonden vroeger de arbeiders van de Lommelse zinkfabriek. In het 
voormalige schoolgebouw vind je nu Weggeefwinkel ‘Het Gouden hart’. 
(Martinus van Gurplaan 41A)

•  Het Solar park is met zijn 303.000 zonnepanelen het grootste zonnepark van de Beneleux. 7 nieuwe 
windmolens zullen in de toekomst 15 400 gezinnen van groene energie voorzien.

•  Op dit industrieterrein maken de verplichte grasperken plaats voor ecologische aanplanting van 
bloemen en planten die vlinders en bijen aantrekken.  
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552
De Leyssensmolen werd in 1964 van een bosrijke omgeving naar zijn huidige stek in Kattenbos gebracht. 
De gerestaureerde molen werd in 1988 weer maalvaardig gemaakt. (Katterij Dijksken z/n)

264
In de Lommelse Hoevewinkel vind je verse asperges, pompoenen en bessen. Biologisch en rechtstreeks 
van het veld. Deze hoeve is ook een thuis voor kwetsbare volwassenen en jongeren. (Hoog Kattenbos 17)
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229
•  Het groendak van het NAC, Nieuw Administratief Centrum, buffert het regenwater en zorgt ervoor dat 
de temperaturen op het dak niet oplopen. De zuidelijke gevel zet zonlicht om in energie.
(Hertog Jan Plein 1)

•  Het Eco-café is een groep geëngageerde inwoners die samen werk maken van een duurzaam Lommel. 
Zo organiseerden ze al veggie wijkrestaurants ‘Groenten met ballen’ en een Pop-up Plantenasiel. 
(Plantenasiel – Kerkstraat 25

224

Buiten kaart:
- De vloeiweiden van de Grote Watering van Lommel zijn een uniek 
overblijfsel van een groots opgezet irrigatieproject in de 19e eeuw. De 15 ha 
grasland worden nog steeds door vrijwilligers bevloeid. Het kalkrijk water 
zorgt voor een uniek biotoop van zeldzame planten en dieren. (Wateringhuis, 
Oude Maai 80)
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