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Grevenbroekmuseum
Het Grevenbroekmuseum is ondergebracht
in het Simonshuis. Naast het V.V.V. – kantoor.
Een streekmuseum van de oertijd tot en met
de 2de wereldoorlog.
Het museum wordt onderhouden door een
groep vrijwilligers en de vzw
grevenbroekmuseum. Zij zorgen voor de
voorwerpen en zetten regelmatig extra
thema’s in de kijker.
Het museum is individueel of in
groepsverband te bezoeken.

De Teutenkamer
Hamont –Achel bekleedt een prominente plaats
in de teutengeschiedenis. Het was niet alleen
één van de belangrijkste teutengemeente in
Noord-Limburg en het aangrenzende
Nederlandse Noord-Brabant. Maar het was in
de 19de eeuw het meest welvarend
teutencentrum, waar bovendien de allerlaatste
teuten actief waren.
Teuten waren rondreizende handelaars in
kwaliteitsvolle producten, vooral koperwerk en
textiel. De Teutenkamer brengt een totaalbeeld
over de geschiedenis en betekenis van Teuten.
De teutenkamer is ingericht in het
monumentale ursulinenklooster.

Teutenhuizen
Dat Hamont –Achel belangrijk was in de
geschiedenis van de Teuten, kan je zien op het
marktplein van Hamont.
Na hun rondreis van circa 9 maanden naar ver
gelegen gebieden, vooral Nederland, Duitsland en
Frankrijk, waar ze hun koopwaar van deur tot deur
aan boden, keerden ze in het winterseizoen naar
hun geboortedorp terug om bij hun gezin of familie
te vertoeven. De teutenfamilies brachten relatieve
welstand, zeker in Hamont. De vele teutenhuizen in
het centrum van Hamont zijn hiervan een blijvende
getuigenis.
Een zestal goed bewaarde teutenhuizen zijn
beschermde monumenten .

Sint Laurentiuskerk
Naast de teutenhuizen op het markplein kan je ook de SintLaurentiuskerk zien. Een neogotische kerk die gebouwd is in 19031904 en ontworpen door Amsterdamse architecten Cuypers en
Stuyt. Dankzij de grote vrijgevigheid van de lokale teuten en
burgerij werd hier een van de grootse monumenten van NoordLimburg gebouwd.
Uniek is de beeldenschat die achteraan in de doopkapel in een
ruimte opgesteld staat. De glasramen van de bekende glazenier
G.Ladon vormen een hoogtepunt van neogotische
glasschilderkunst.
Achter de kerk zijn arduinen grafstenen te vinden die daar zijn
herplaatst toen het kerkhof in 1889 werd opgeruimd. De oudste is
van 1620. Een steen uit 1719 is van de teut Mathias Thijs. Voorts
is daar het grafmonument van Antonius Mathijsen, uitvinder van
het gipsverband uit 1878 te zien.
.

Napoleonsmolen
De Napoleonsmolen is een bakstenen windmolen uit 1804
die in gebruik was als koren – en oliemolen. In 1867 werd een
ingrijpende verbouwing uitgevoerd waarbij de molen
uitgebouwd werd tot stellingmolen en ook verhoogd werd
met een cilindrische opbouw waardoor deze molen zijn
merkwaardig profiel kreeg.
In 1982 werd de molen als monument geklasseerd. De stad
kocht de molen in 1992 en restaureerde molen en het
olieslagwerk. In 1997 werd de molen opnieuw opengesteld.
Dankzij vrijwillige molenaars maalt de molen weer onder
normale omstandigheden op de eerst en derde zaterdag van
de maand. Dit van 1 februari tot 30 november. Heel het jaar
door is de molen ook open op dinsdagnamiddag van 13u00
tot 17u00.
Voor bezoek op een ander moment kan er een afspraak
gemaakt worden.

“De Doodendraad” Drie unieke reconstructies
De eerste wereldoorlog heeft een grote inpakt gehad op
de grensgemeentes met het vrije Nederland. Dit door de
aanleg van een hermetische afsluiting van de grens door
de Duitsers.
In het duinengebied van Beverbeek werd in 2015 een
indrukwekkende reconstructie van zo’n 200 meter
“doodendraad” ingehuldigd. Deze reconstuctie geeft een
uitstekende indruk van de impact van deze versperring.
Langsheen deze reconstructie staan infoborden die extra
informatie verstekken.

Hamont –Achel bevat vandaag 3 locaties van deze
doodendraad: aan de Ezel (1ste opgericht in 2000), even
verderop die van circa 200 meter en aan de Achelse
Kluis, nabij de kloosterpoort de 3de.

Catharinadal Kaasmakerij
De ambachtelijke kaasmakerij is gehuisvest in de
gebouwen van het voormalige
franciscanessenklooster Catharinadal.
De gebroeders Boonen verwerken er de melk
van het eigen melkveebedrijf tot een bijna
oneindig aantal verschillende kazen en diverse
heerlijke melkproducten.
Met de “Grevenbroecker” blauwschimmelkaas
behaalde ze in 2009 de Caseus Award te Lyon,
wat mag beschouwd worden als de
wereldkampioenschap van de kazen.

De Achelse Kluis “De Sint Benedictusabdij”
De Sint-Benedictusabdij van Achel, dikwijls ook de Achelse
Kluis genoemd, is een cisterciënzerabdij, deels op Belgisch, deels op
Nederlands grondgebied. De Abdij kent een rijk verleden. In 1686
stichtte Peter van Eijnatten uit Eindhoven hier een gemeenschap van
kluizenaars of eremieten. Sinds die tijd is de “Achelse Kluis” een
centrum van gebed, beschouwing en christelijke cultuur.
De abdij ligt in een ruim natuurgebied van akkers, bossen en heide aan
de oevers van de plaatselijke Warmbeek (B) of de Tongelreep (NL).
Deze abdij staat onder meer bekend vanwege het gelijknamige
Trappistenbier Achel dat na een pauze van meer dan 80 jaar sinds 1998
in de eigen huisbrouwerij wordt gebrouwen.
In de gerestaureerde stalling kan je genieten van een heerlijke trappist
of een hapje. In de abdijwinkel is een breed aanbod aan trappistbieren,
trappistenproducten en een ruim monastiek aanbod in de vorm van
boeken, kaarsen en vele ander artikelen te vinden.

Domein De Bever “Beverpad”
Het Domein staat bekend voor rust en de natuur en is één van de
startplaatsen binnen het wandelroutenetwerk van de
Warmbeekvallei. Al van de jaren ‘60 is het een recreatieoord voor
jong en oud. Met een fraaie horecavoorziening, inclusief groot
terras, een grote parkeerplaats en diverse doe-activiteiten, is deze
locatie een fijne plek om te vertoeven.
Tijdens de herstelwerken van de vijver, door RLLK in 2018 werd er
ook een belevingsparcour van 2 km ontwikkeld met verschillende
beleef- en speelelementen.

Het belevingspad kreeg de naam beverpad en wordt veel
bewandeld. Van 1 maart tot 30 november wordt er van deze route
een fotozoektocht uitgegeven door V.V.V. Hamont-Achel.

Wandelroutes Hamont-Achel
Hamont –Achel heeft ook een ruime aanbod aan
wandelroutes.
•

Trappistenwandelingen zijn een 11 wandelingen
genoemd naar een trappistbier. Ze zijn bewegwijzerd
en doorkruisen het groene Achel en het stedelijke
Hamont.

•

Warmbeekvallei: Het unieke wandelroutenetwerk in en
om de Warmbeekvallei biedt de mogelijkheid om 10
verschillende bewegwijzerde wandelingen te maken.
Naast de unieke natuurbeleving vindt je overal
restanten uit het rijk historische verleden.

•

Om het centrum van Hamont en Achel te verkennen
zijn er de Stadswandeling en Dorpswandeling. Deze
voeren je langs de historische monumenten en geeft je
een beeld van Hamont en Achel.

Wandelroutes Hamont-Achel
•

De aanwezigheid van het 685 kilometer
knooppuntennetwerk is ook een grote meerwaarde
voor Hamont – Achel en het Natuurgrenspark De
Groote Heide. Het is het eerste grensoverschrijdende
en aaneengesloten netwerk dat België en Nederland
verbindt. Voor de wandellaars bestaan er bijna geen
landsgrenzen. De natuur stopt hier ook niet. Je komt op
plekjes waar je anders niet zou komen.

•

Het knooppuntennetwerk is makkelijk in gebruik. Je
kan zonder veel moeiten een wandeling uitstippelen.
Enkel als je dit online wil doen bestaan er blijkbaar nog
wel de landsgrenzen.

Fietsroutes Hamont-Achel
•

Hamont –Achel is aangesloten op het fietsroutenetwerk
van Limburg. Een slimme aaneenschakeling van
knooppunten, goed voor 2000 km fietsplezier.

•

Daar er in Nederland ook fietsknooppunten zijn is de
fietskaart van Natuurgrenspark De Groote Heide voor ons
als grensgemeente een zeer fijn product. Net zoals bij de
wandelknooppunten kan men aan de hand van deze
knooppunten makkelijk een grens overschrijdende route
maken.

•

Verder hebben we een plaatselijke Plattelandsroute “ Op
de boerenbuiten” van Ca 29 km. Dit is een bewegwijzerde
route die je langs een 16 infoborden over de landbouw van
Hamont –Achel brengt.

•

Daar het fietsknooppunten netwerk sterk aanwezig is zijn
er verder niet echt thema routes uitgewerkt. De mensen
stippel zelf graag een route uit naar gelang de kilometers
die ze wenst te fietsen.

Terugkerende evenementen
•

Sint Antoniusprocessie te Achel (13 juni of zondag na 13 juni) Voormiddag

•

Dorpsfeest te Achel (13 juni of zondag na 13 juni ) Namiddag

•

Mars & Showwedstrijden te Hamont (2 jaarlijks in het pinksterweekend)

•

Rock Monsieur te Hamont ( 1ste weekend van september)

•

Hamontisser te Hamont (1ste weekend van september)

•

Groen Halve marathon (1ste zondag van september)

•

Noord – Limburgse vakantiebeurs (Pasar) te Hamont (Januari – Februari)

•

Carnavalstoet te Hamont ( februari – maart)

•

Eurocup voetbal ( Hemelvaart weekend)

•

Fierljeppen te Hamont ( 2de weekend van augustus)

•

Dag van de landbouw ( 3de zondag van september)

