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blz 2 van 3
Dit is een van de mooiste wandelroutes in Belgisch Limburg. Net ten noorden van Hasselt ligt de Belgische
plaats Zonhoven. Tijdens deze gemakkelijke en zeer waterrijke wandeling, wandelt u naar het dal van de
Kloosterbeek en de Zonderikbeek. U struint geruime tijd tussen prachtige wijers/vijvers door, die soms met
riet begroeid zijn. Bij de wijer Grote Platweijer, passeert u een uitkijkhut. Via rustige verbindingsweg
wandelt u naar het tweede wandelgebied en ook hier loopt u geruime tijd tussen de mooie wijers door en
langs 2 uitkijkhutten. Dan komt u bij de Weijerstoren, een 15 m hoge uitkijktoren met prachtig uitzicht over
de wijers. Via leuke paadjes door o.a. riet komt u weer in Zonhoven en loopt u terug naar het begin. Er
leven veel watervogels in het gebied. Tip! Neem een verrekijker mee om deze vogels te spotten.
Startadres: Halveweg 27, Zonhoven. In de zijstraat ’t Zand is ook een parkeerplaats.
GPS afstand
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1022. ZONHOVEN 11,7 km
1. Met uw rug naar huisnr. 27 gaat u R. Negeer
twee zijwegen rechts (Wijvestraat en Boomsteeg).
Vlak vóór de spoorwegovergang gaat u R
(Halveweg 1-3) over de doodlopende asfaltweg.
Voorbij het laatste huis volgt u RD de veldweg
met links de spoorlijn, die een onderdeel is van
de verbinding Hasselt - Antwerpen. Na circa
500 m gaat u bij de volgende spoorwegovergang
RD
(Kwakstraat).
Aan
de
volgende
spoorwegovergang
gaat
u
R
(Vrankenschansweg). Neem het eerste pad L
(rood/geel/blauw), met links en rechts weilanden.
(Het gebied de Wijers bestaat uit 1175 wijers (oude
benaming voor een vijver waarin men vis kweekt).
Vanaf de 13e eeuw zijn de wijers ontstaan door
veen- en ijzerwinning. Maar door de promotie van het
kweken van vis door de abdij van Herkenrode, zijn er
honderden wijers extra ontstaan. Momenteel (2017)
kweken nog drie bedrijven vis in de vijvers. Om te
voorkomen dat aalscholvers de jonge vis opeten, zijn
er op veel plekken draden over de wijers gespannen.
Een trucje dat ook bij veel particuliere vijvers helpt
tegen reigers).
2. Bij wandelmarkeringspaal gaat u RD over de
bosweg. Negeer zijpaden. Aan de asfaltweg
(Witvenweg) gaat u L. Tegenover huisnr. 2 en bij
infobord gaat u scherp schuin R (groene
rechthoek/rode
driehoek/blauwe
ruit/gele
zeshoek) over de bosweg, die u 1 km RD volgt.
Aan de 3-sprong, bij wandelmarkeringspaal, gaat
u L. Meteen daarna aan de kruising gaat u bij
afsluitboom RD (groen/rood/blauw/ geel) en u
loopt tussen twee wijers door. Aan de 3-sprong
(ca 10 m voor de 4-sprong) gaat u L (groene
rh/fietsroute 91). Het pad buigt rechts het bos in.

het bospad RD, met links beneden
Slangbeekje en rechts een viskweekvijver.

het

3. Aan de 3-sprong bij zitbanken gaat u L (fr. 95).
Vlak daarna gaat u aan de volgende 3-sprong R
(fr. 95/rode driehoek/blauwe ruit/gele zeshoek/witrood) over de veldweg met links een bomenrij.
Aan de T-splitsing gaat u R over de asfaltweg. (U
verlaat hier fr. 95 en de wandelmarkeringen). Na 350
m
gaat
u
aan
de
4-sprong, bij plaatsnaambord Kuringen en aan
het einde van de asfaltweg, L over de bosweg met
links een houten stal. Aan de 3-sprong gaat u RD
(Borgersheidestraat) over de rustige asfaltweg,
die u 800 m RD volgt.
(Dit is het verbindingsstuk
wandelgebied).

naar

het

tweede

Negeer na 300 m zijweg rechts (Witvenweg).
4. Aan de kruising gaat u RD (gele zeshoek/rode
driehoek), over de bosweg. Negeer na 10 m
bospad links. Na 100 m gaat u L (oranje
cirkel/rode driehoek/gele zeshoek), over het pad
en u loopt tussen 2 wijers door.
(Als u hier R gaat, dan komt u na 50 m bij een grote
uitkijkwand met info, waar u mooi zicht heeft over
wijers. Mogelijk ziet u hier in het voor-najaar de
visarend, die op weg is naar zuiden/noorden).
Negeer zijpaadjes rechts en volg het bospad RD.
Bij groot infobord en stuw volgt u het pad langs
de Roosterbeek. Aan de 4-sprong steekt u R
(oranje/rood/geel), via betonnen brug, de
Roosterbeek over. Vlak daarna gaat u aan de
3-sprong bij infobord L (rood/oranje/geel) over
het pad, gelegen tussen 2 viskweekvijvers.

(Als u hier RD door de bosrand loopt, dan komt u bij
een uitkijkhut met infobord).

(Boven de vijvers zijn draden gespannen, hetgeen
slecht te zien is).

Aan de 3-sprong gaat u R (X/fr. 91). Meteen
daarna loopt u aan de volgende 3-sprong RD over
het bospad. (U verlaat hier de fr. 91 en X). Het pad
buigt naar rechts en dan naar links en volg dan

Aan het einde steekt u RD de brug over. Boven,
na trapje en voor de volgende vijver, die
gedeeltelijk met riet begroeid is, gaat u L
(oranje/rood/geel) over het pad. Waar het pad
naar rechts buigt, gaat u L het trapje omlaag.

Beneden gaat u meteen aan de 3-sprong R
(oranje/geel/rood) over het pad met links een
slootje
en
rechts
de
vijver.
(Na 200

m passeert u weer

een uitkijkhut).

Aan de T-splitsing, voor grote uitkijkhut met
prachtig uitzicht, gaat u R (oranje cirkel/rode
driehoek/fietsroute 301) over de grindweg. Na
ruim 50 m gaat u R over het pad. (U verlaat hier de
fietsroute en wandelmarkeringen). Meteen daarna
gaat u aan de 3-sprong L met rechts een vijver.
Aan de 4-sprong gaat u L.
5. Steek bij paaltjes de grindweg (fietspad) over
en loop RD. Meteen daarna gaat u L over het pad
met rechts alweer een wijer. Het pad buigt naar
rechts en u loopt tussen 2 vijvers door. Aan het
einde van de vijvers gaat u meteen R (X) over het
pad richting uitkijktoren. Aan de 3-sprong gaat u
L verder richting uitkijktoren. Steek bij paaltjes
weer RD de grindweg over en ga dan meteen L
(oranje cirkel/rode driehoek) over het pad richting
uitkijktoren, met rechts een grote viskweekvijver.
Negeer zijpad links naar de parkeerplaats en dan
komt u bij de 15 m hoge Wijerstoren, waar u na 77
trappentreden boven prachtig uitzicht heeft over
de vijvers/wijers. Voorbij de uitkijktoren gaat u
meteen
aan
de
3-sprong R (rode driehoek/oranje cirkel) en u
loopt weer tussen vijvers door. Bij rechts staande
afsluitboom buigt het pad naar links. Waar het
pad na 300 m naar links buigt richting woningen,
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gaat u R (oranje/rood) en u steekt het beekje over.
Volg verder het pad dat meteen naar links buigt
met rechts een vijver, die begroeid is met riet.
Waar het pad voorbij linksgelegen visvijvers, bij
zitbank naar rechts buigt, gaat u L over het
graspad. (U verlaat hier de wandelmarkeringen).
Het pad buigt vlak daarna naar rechts en u loopt
weer tussen 2 vijvers door, waarvan de rechter
vijver begroeid is met riet.
6. Let op! Aan de 3-sprong gaat u R over het
graspad gelegen tussen 2 vijvers met rechts de
met riet begroeide vijver. Aan de T-splitsing gaat
u R. Aan de T-splitsing gaat u L, over het
graspad. Aan de 3-sprong gaat u L, met links de
met riet begroeide vijver, richting woningen. Aan
de grindweg voor achtertuinen van woningen
gaat u R. Aan de 4-sprong gaat u L over de brede
grindweg. Aan de 3-sprong in Halveweg/
Zonhoven gaat u RD (Boomsteeg) over de
asfaltweg, die u geruime tijd RD volgt.
(U passeert enkele mooi optrekjes. Voorbij
huisnr. 46 C passeert u vijvers van viskwekerij
Vandeput).
Na 750 m gaat u L (Schavert) over de smalle
klinkerweg. Aan de 3-sprong bij verkeersspiegel
gaat u R. Aan de voorrangsweg gaat u R
(Wijvestraat). Aan de volgende voorrangsweg, bij
Mariakapel, gaat u L en u komt na 100 m weer bij
het begin.
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