
 REYNVAERTROUTE

Reynvaertkruid is een andere naam voor het boerenworm-
kruid waarmee de overheerlijke Diestse Kruidkoek gemaakt 
is. Deze fietsroute start aan het Provinciedomein Halve Maan 
en neemt je mee langs zoete plekjes in en rond Diest: van 
de halve maantjes van Biscuiterie Stuckens tot de ijsjes van 
de Likdreef in Averbode, de noppen van Scherpenheuvel en 
de parelende zachtheid van de bieren van brouwerij Loterbol.
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Provinciedomein  
Halve Maan, 
Omer Vanaudenhovelaan 48
3290 Diest
gratis parking

Afstand 39,8 km
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Alternatief: Centrumverbinding 
naar de Grote Markt en verder 
aanlooproute naar het netwerk.

Even stoppen onderweg
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33  In het provinciedomein 
Halve Maan staan sport en 
avontuur centraal: het prachtige 
openluchtzwembad, de tennis-
terreinen en de outdoorfitness, 
zijn maar enkel van de vele 
attracties van het domein.
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Volg je de centrumverbinding 
dan rij je langs het pittoreske 
Begijnhof van Diest, één van 
de dertien Vlaamse begijnho-
ven die werden erkend door 
UNESCO als werelderfgoed.
Via de centrumverbinding 
passeer je langs Brouwerij 
Loterbol, die de Diestse 
brouwtraditie levendig houdt.
Ook langs de centrumverbin-
ding, verstopt achter de Sint-
Sulpitiuskerk op de Grote Markt, 
vind je het overheerlijke pareltje 
Biscuiterie Stuckens.
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25  In Zichem herinnert  
alles aan het leven van de 
schrijver van “De Witte”: de 
huizen op het marktplein, het 
standbeeld aan de kerk en het 
geboortehuis dat het Ernest 
Claesmuseum herbergt.
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25  In Averbode, met de 
abdij in zicht, passeer je door de 
‘Likjesdreef’, genoemd naar 
de ijskramen die er zij aan zij 
staan opgesteld.

93  Tal van bezoekers zakken 
af naar bedevaartsoord 
Scherpenheuvel, sommigen 
om kaarsjes te branden in de in-
drukwekkende basiliek, anderen 
voor de Pepernoten of de Nop-
pen, de plaatselijke lekkernijen.
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