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Achelse Kluis 
Route

+/- 7,5 km

U wandelt via het wandelknooppuntennetwerk, herkenbaar 
aan de groene bordjes met gele driehoek. De route is +/- 7,5 
km lang: 68-70-57-5-56-40-69-68.

Startpunt   

De wandeling start bij knooppunt 68 aan de achterzijde 
van het parkeerterrein bij Natuurpoort Achelse Kluis aan de  
Sint Benedictuslaan, Hamont-Achel, en loopt voor een deel 
langs Belgisch grondgebied. Deze Natuurpoort is onderdeel 
van natuurgebied Het Leenderbos en De Groote Heide. De 
tocht voert over open terrein, heidevelden met vennen en 
kleine stukken bos. Onderweg staan voldoende bankjes om 
even uit te rusten en van het weidse landschap te genieten. 
U komt tijdens deze wandeling geen horecagelegenheid 
tegen. Voor eten en drinken kunt u terecht in Borkel & Schaft 
of Valkenswaard en in het restaurant van de Achelse Kluis 
(beperkt geopend).   

De Sint-Benedictusabdij, ook wel Achelse Kluis genoemd, 
ligt op de grens tussen Nederland en België, omringd door 
akkers, bossen en heide. In 1686 stichtte Petrus van Eijnatten 
hier een gemeenschap van kluizenaars en twee eeuwen 
later bouwden de trappistenmonniken van Westmalle 
op deze plek de Sint-Benedictusabdij. Na de Tweede 
Wereldoorlog werd een nieuwe abdij gebouwd en woonden 
er ongeveer 100 monniken. De verkoop van zelfgebrouwen 
trappistenbier was, en is, één van de activiteiten van de 
monniken in de Achelse Kluis. In 2018 kwam er, na 170 jaar, 
een einde aan de liturgische vieringen in de abdijkerk. In 
januari 2018 hebben de 2 nog overgebleven monniken voor 
de laatste maal de Hoogmis opgedragen. In de loop van het 
jaar zal een nieuwe katholieke leefgemeenschap  ‘Fazenda 
da Esperanca’ (boerderij van de hoop) de kluis gaan 
bewonen. De Abdij is al eeuwenlang een plaats van gebed 
en spiritualiteit en blijft dit ook in de toekomst. 
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Knooppunt 68  Aan de achterkant van het parkeerterrein 
loopt u het pad in, rechts loofbomen, links boerenland en 
daarna het eerste pad, bij een slootje, rechtsaf. U wandelt 
over een breed pad met  rechts lage bosjes en links veld. Bij 
het gedenkteken van de Eerste Wereldoorlog (u staat hier 
op Belgisch grondgebied) gaat u linksaf langs een oude 
grenspaal no. 177, uit 1843. U loopt over een smal bospad en 
daarna langs boerenveld en grasland. Vervolgens loopt u 
rechtdoor tussen naaldbomen.

Knooppunt 70  Hier gaat u linksaf over het paardenpad, 
na +/-100 meter steekt u het fietspad over en loopt u in 
de richting van de heide. Bij het heideveld linksaf. Op deze 
plaats heeft in 2013 een felle brand gewoed. Een groot 
gebied met bos en heide is daarbij verloren gegaan. Op 
enkele plaatsen zijn zwartgeblakerde restanten van bomen 
nog zichtbaar. Bij het verharde fietspad slaat u rechtsaf en 
dit pad ruim 1,5 km blijven volgen. Kijk goed uit, want dit 
fietspad kan -vooral bij mooi weer- erg druk zijn! Na enige 
tijd komt u bij een houten bordje van Staatsbosbeheer met 
opschrift: Uitkijktoren. Wandel hier rustig voorbij; op de 
terugweg komt u vanzelf door het uitgestrekte terrein waar 
deze uitkijktoren staat. U kunt nu natuurlijk wel even op het 
bankje genieten van het mooie uitzicht over de heide. 

Bij knooppunt 57 ziet u rechts een oranje gedichtentafel 
staan. Dit is één van de 26 tafeltjes van de fiets- en 
wandelroute ‘Beleef het gedicht’ (voor meer informatie: 
VVV Valkenswaard).  Op iedere tafel zijn twee gedichten 
te lezen: één van de Valkenswaardse dorpsdichter Frans 
Hoppenbrouwers en één van een Valkenswaardse scholier.

Knooppunt 57  Bij de slagbomen loopt u nog even 
rechtdoor. Voorbij de houten schuilhut gaat u rechtsaf over 
het brede bospad. Rechts ziet u een grote open heidevlakte 
met hier en daar een solitaire boom. Aan het eind van dit pad 
langs de heide gaat u vóór het weiland linksaf.

Aan de linkerkant van het pad ligt een groot heidegebied 
met een aantal kleine vennen en het grote Biesven; 
rechts van het pad grasland met waterpartijen.  Dit is het 
stroomgebied van de Tongelreep, een kleine rivier die 
vanuit België door het landschap meandert. In dit gebied 
lopen grote grazers en hier leven vele soorten water- en 
weidevogels. Als u geluk hebt kunt u hier een witte reiger 
aantreffen. 

Vanaf de uitkijktoren kunt u het hele gebied overzien. Na 
het hek volgt u het linkerpad en daarna rechtsaf. U loopt 
hier op een bospad met vrij lage bomen. Bij kruising van 
paden rechtdoor lopen, opnieuw door een klaphekje. U 
wandelt door een tamelijk nat stuk bos met hoofdzakelijk  
berkenbomen en daarna door een weiland met 
omgewoelde grond; dit is het werk van wilde zwijnen die 
in de regio voor veel overlast zorgen. U verlaat het weiland 
weer via een klaphek en gaat linksaf, een pad met links 
en rechts hoge oude bomen. Bij de  verharde weg slaat u 
rechtsaf en loopt u weer terug naar het beginpunt van deze 
wandeling, knooppunt 68.

Knooppunt 5  Het pad rechtdoor tussen de bomen volgen.

Knooppunt 56  U steekt het verharde fietspad over bij een 
slagboom en volgt het pad dat links schuin het bos in gaat. 
U ziet hier naald- en loofbomen. Daarna steekt u een brede 
(zand)laan over en loopt u verder op een breed pad met 
beukenbomen. 

Knooppunt 40  Bij knooppunt 40 loopt u rechtdoor en blijft 
u de brede beukenlaan volgen.

Knooppunt 69  Vóór het weiland gaat u linksaf, bij de 
t-splitsing  rechtsaf en daarna links door het klaphekje. Dit 
pad, tot bij het volgende klaphek, kan drassig zijn.  

Knooppunt 68  Als u nog even de drukke weg (Sint 
Benedictuslaan) oversteekt en richting Abdij loopt, dan 
ziet u midden op deze straat de grens tussen Nederland 
en België, aangegeven met de Nederlandse en Belgische 
vlag en een streep over de weg. Links en rechts van de weg 
ziet u een deel van de reconstructie van ‘De Doodendraad’. 
De oorspronkelijke draadversperring werd in de eerste 
Wereldoorlog 1914-1918 aangelegd door de Duitsers en liep 
van het Drielandenpunt in Vaals tot aan de Belgische kust. 
De reconstructie is gemaakt als blijvende herdenking van de 
slachtoffers van De Doodendraad. 


