
HAELBERG ROUTE CA. 24 KM 
 
LA = linksaf 
RA = rechtsaf 
RD = rechtdoor 
P = ANWB paddestoel 
 
 

• We verlaten de camping RA Centrumweg. 
• Eerste weg RA Veldkampweg langs pannekoekenhuis. 
• We gaan 1e weg RA Achterstemolenweg. 
• Einde weg LA Woestenbergweg. 
• We volgen de Woestenbegweg tot het einde en gaan RA Wisselseweg. 
• Wisselseweg ca. 1.800 meter volgen tot bordje EPE en LA onder viaduct door. 
• Deze weg, Molenpad, volgen tot einde. 
• Weg voorzichtig oversteken en LA Tongerenseweg. 
• Na ca. 30 meter RA Leeuwerikweg en deze weh volgen. 
• Na 2x2 hekjes aan het einde RA. Deze weg gaat over in de schotweg. 
• We gaan LA Lohuizerweg, bij 1e kruising LA Willem Tellweg (geen 

straatnaambordje) 
• Bij kruising RD Lohuizerweg. 
• We rijden deze weg helemaal uit tot de Officiersweg. 
• Bij de Officiersweg LA en daarna gelijk RA Wachtelbergseweg. 
• Deze rijden we helemaal uit tot de asfaltweg. 
• Deze weg voorzichtig oversteken en we komen op de Klokbekerweg. 
• Deze weg uitrijden en op het eind weer voorzichtig oversteken. 
• Deze weg die we helemaal uitrijden is de Belvedereweg. 
• We houden deze weg links aan tot aan de witte slagboom met 

tekst “Norelbos”. 
• Hier volgen we langs de slagboom het fietspad. 
• Fietspad volgen en links aanhouden tot we links een groot 

bord Renderklippen zien. 
• We gaan hier LA en komen nu langs het bord Renderklippen. 
• Bij P22770gaan we LA richting Hertenkamp. 
• Bij het Hertenkamp kunt U even bijkomen bij de ijscokar voor een ijsje, 

drankje of wat anders. 
• Na de eventuele pauze steken we heel voorzichtig de Dellenweg over en 

rijden hier het bos in. 
• Einde weg bij P20398 RA. (verharde fietspad volgen) 
• Kruising P20575 RD. 
• Bij volgende kruising, links heeft U pannekoekhuis “Ossenstal” RD 

borden “Haelberg” volgen. 
• Wilt U niet veel klimmen en dalen kunt U hier ook LA en als U het fietspad 

blijft volgen komt U vanzelf bij P22654 om de route te vervolgen. 
• Na veel klimmen en dalen komen we bij een bankje links aanhouden. 
• hier ziet U wat kreupelhout, hierachter worden de wilde zwijnen bijgevoerd. 
• Volg de bordjes “Haelberg”en bij een splitsing (bijzonder steil) rechts 

aanhouden om dan naar links de toren te beklimmen. 
• Na de beklimming van de toren gaan we weer terug naar beneden en gaan 2x 

RA. Let op dit is een gevaarlijke afdaling !!!! 
• We houden de toren nu aan de rechterkant, fietspad RD blijven volgen tot aan 

het verharde fietspad. Hier RA. 
• We gaan vervolgens RD tot P22654 hier RA 



• Eind van deze weg, met aan de rechterkant een picknickplaats gaan we bij 
P21093 LA Zuidweg. 

• Einde weg LET OP zeer drukke weg - voorzichtig oversteken 
• We gaan, als deze er staat, langs de snackwagen RD 
• Aan het einde van deze weg steken we voorzichtig de Soerelseweg over en 

gaan bij P23102 RD (tweede P aan andere kant soerelseweg) het bos in. 
• Einde weg LA Korenbergweg. 
• Deze weg rijden we helemaal uit tot aan het stopbord. Hier RA Molenweg. 
• We vervolgen deze weg en gaan schuin RA Veldkampweg. 
• We steken de Boerweg over en komen zo weer bij de camping. 

 
Wij hopen dat U van deze fietstocht heeft genoten en als U onverhoopt 
onvolkomenheden in de route bent tegengekomen deze aan ons wilt door- geven 
zodat wij de fietstocht optimaal kunnen houden. 
 
Camping Vossenberg. 
 


