
 

FIETSBEREIKBAARHEID 

Adres:  HERTBERG 

 Blauberg 25 

 2230 Herselt  

Telefoon: 014 54 67 61 

 

De provincie Antwerpen draagt duurzame mobiliteit en milieu hoog in het vaandel en plaatst 

daarbij het functionele fietsverkeer centraal. Functioneel fietsverkeer staat voor doelgerichte 

fietsverplaatsingen, zoals met de fiets naar een provinciale instelling rijden. Een fietsbereikbaar-

heidsfiche zoals deze is daarvoor een handig hulpmiddel. Ze beschrijft de fietsbereikbaarheid 

vanuit de vier windstreken. 

Vanuit het noorden 

Vanuit Oevel 

 Rijd richting Tongerlo via het Oeveldorp dat overgaat in de Tongerlostraat, het Tongerlodorp 

en de Kerkstraat. 

 Rijd voorbij de kerk van Tongerlo en neem de tweede straat links, het De Trannoyplein dat 

overgaat in de Guldensporenlaan en het Bistplein. 

 Ga aan het einde rechtsaf in de De Merodedreef. 

 Ga de Nete over en neem de eerste straat links, de Diestsebaan. 

 Ga na ongeveer 2,5 km bij taverne “Mie Maan” rechtsaf naar het Veerlepad. 

 Ga na ongeveer 1,5 km rechtsaf in de Witputstraat. 

 Ga aan het einde linksaf op de Averbodesesteenweg. 

 Neem de eerste straat rechts, de Blauberg, en rijd tot aan het huisnummer 25. 

Vanuit Olen 

 Rijd richting Zoerle-Parwijs via de Oosterwijkseweg (N152). 

 Nabij Zoerle-Parwijs, ga linksaf naar het Zoerledorp. 

 Volg 50 m verder rechtsaf het Zoerledorp. 

 Ga aan het einde rechtsaf en onmiddellijk linksaf, verder in het Zoerledorp dat overgaat in de 

Bergeveld. 

 Ga aan het einde linksaf in de Zoerlering die overgaat in de Bergveld (N152). 

 Neem op de rotonde de tweede afslag, naar de Herentalsesteenweg. 

 Steek het kruispunt met de N19 over en ga verder in de Achter de Hoven. 

 Houd bij de splitsing rechts aan, verder in de Achter de Hoven. 

 Neem de eerste straat links, de Blaubergsesteenweg (N212). 

 Ga ongeveer 3,5 km rechtdoor en ga bij de kerk rechtsaf in de Blauberg. 

 Rijd tot aan het huisnummer 25. 

Vanuit het oosten 

Vanuit Tessenderlo 

 Rijd richting Schoot en Veerle via de Schoterweg. 

 Neem voorbij de kerk van Schoot de tweede straat rechts, de Everslag. 

 Houd na ongeveer 1 km bij de splitsing rechts aan, naar de Schoterheide. 

 Steek de Diestsebaan (N127) over en ga verder op de Schoterheide. 

 Ga aan het einde rechtsaf en onmiddellijk linksaf in de Oude Diesterbaan. 
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 Ga aan het einde linksaf in de Averboodsebaan. 

 Ga onmiddellijk rechtsaf in de Huyten. 

 Ga aan het einde rechtsaf in de Lakstraat. 

 Neem de eerste straat links, de Zandstraat. 

 Neem de tweede straat links, de Veerleheide. 

 Ga aan het einde rechtsaf in de Grensstraat. 

 Neem de eerste straat links, de Pater de Grootstraat. 

 Ga aan het einde rechtsaf op de Herseltsebaan (N127) die overgaat in de Averbodesesteen-

weg (N212). 

 Ga aan de kerk linksaf in de Blauberg en rijd tot aan het huisnummer 25. 

Vanuit het zuiden 

Vanuit Diest 

 Verlaat Diest in Noordelijke richting via de Citadellaan en de Schaluinstraat. 

 Ga de spoorweg over en volg de Holleweg. 

 Ga aan het einde rechtsaf op de Turhoutsebaan (N127). 

 Neem de tweede straat links, de Langenberg die overgaat in de Dorpsstraat, de Reppelse-

baan en de Steenweg Molenstede. 

 Ga op de rotonde rechtdoor, verder op de Reppelsebaan. 

 Ga aan het einde rechtsaf op de Westelsebaan (N212) die overgaat in de Herseltsebaan 

(N212) en de Averbodesesteenweg (N212). 

 Ga aan de kerk linksaf in de Blauberg en rijd tot aan het huisnummer 25. 

Vanuit Scherpenheuvel 

 Rijd richting Testelt via de Tiensestraat die overgaat in de Pelgrimstraat en de Dijk. 

 Ga in Testelt linksaf naar het Dorp. 

 Ga rechtsaf in de Pastoriestraat die overgaat in de Monseigneur Bremstraat, de Plaats-Vondel 

en de Voort. 

 Ga verderop, aan Autobanden Paul, linksaf in de Lange Eiken. 

 Ga aan het einde rechtsaf, verder in de Lange Eiken. 

 Neem de eerste straat links, het Nieuwland dat overgaat in de Hoeve. 

 Ga aan het einde rechtsaf op de Nieuwe Mechelsebaan. 

 Ga aan het einde linksaf in de Nieuwstraat die overgaat in de Testeltsebaan. 

 Ga aan het einde linksaf op de Averbodesesteenweg. 

 Ga aan de kerk linksaf in de Blauberg en rijd tot aan het huisnummer 25. 

Vanuit Aarschot 

 Rijd richting Langdorp via de Gasthuisstraat en de Gijmelsesteenweg. 

 Houd in Langdorp links aan om over de spoorweg te gaan en ga verder op de Gijmel-

sesteenweg die overgaat in de Vleminckstraat. 

 Ga aan het einde rechtsaf op de Wolfdonksesteenweg die overgaat in de Senatorlaan. 

 Ga in Wolfsdonk-Dorp na de scherpe bocht linksaf in de Veerlestraat die overgaat in de 

Veelsebaan en de Wezelseheide. 

 Ga aan het einde bij de kerk rechtsaf in de Blauberg rijd tot aan het huisnummer 25. 
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Vanuit het westen 

Vanuit Heist-Op-Den-Berg en Booischot 

 Rijd richting Westmeerbeek via de Dorpstraat (N15) die overgaat in de Westmeerbeeksteen-

weg, de Provinciebaan en de Stationsstraat. 

 Ga in Westmeerbeek bij “Marco NV” rechtsaf op de Ramselsesteenweg. 

 Neem de tweede straat links, de Beekstraat. 

 Ga aan het einde linksaf in de Dieperstraat. 

 Ga aan het einde linksaf naar het Dorp (N19). 

 Ga in Herselt Dorp, ongeveer 100 m voorbij de kerk, rechtsaf op de Blaubergsesteenweg 

(N212). 

 Rijd ongeveer 3,5 km tot aan de kerk en ga daar rechtsaf in de Blauberg. 

 Rijd tot aan het huisnummer 25. 

 

Een niet-overdekte fietsenstalling is beschikbaar. 

 

Alternatieve routes:  

 De bewegwijzerde routes ‘Pater van Clé-route’ en ‘Laak- en Neteroute’ lopen door of naast 

het domein.  

 Het fietsknooppunt 88 (fietskaart 3) ligt aan het ontvangstplein in domein Hertberg (Diestse-

baan 28, 2230 Herselt). 

 

Verbetersuggesties voor deze fiche bezorg je via www.steunpuntfiets.be. 

 

Abonneer je op het gratis e-zine voor de fietsende pendelaar via www.detrapper.be.  
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Situeringskaart 

 

 
 

Detailkaart 

 

 


