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Ten noorden van Hasselt ligt nabij het bekende racecircuit Zolder het dorpje Bolderberg. Tijdens deze
gemakkelijke en afwisselende wandeling wandelt u over leuke bospaadjes naar de Kluis van Bolderberg.
Even verder op de Bolderberg heeft u bij uitzichtpunt prachtig uitzicht op Kasteel Terlaemen en de vijvers
van Terlaemen. Via de heide wandelt u langs mooie vijvers naar de buurtschap Viversel, bekend van het
Mirakel van Viversel. (Hier ligt ook een café). Bij het stukje langs het Albertkanaal loopt u vlak langs het
racecircuit van Zolder waar u mogelijk een glimp van raceauto’s kunt opvangen of de motoren hoort
ronken. Het laatste stuk is echt prachtig. U wandeling over leuke vlonderpaden over het water door het
recreatiegebied Bovy. Neem zelf proviand mee voor onderweg. Let wel goed op de openingstijden! Loop
de route niet als er racewedstrijden zijn op het circuit Zolder. U hoort dan de hele tijd het geronk van
motoren of u moet dit natuurlijk leuk vinden. Kijk van te voren even op: www.circuit-zolder.be.
Tip: Neem een steentje van thuis mee en leg het neer bij het grote Pelgrimskruis bij de Kluis op de Bolderberg.
Symbolisch draagt u zo een steentje bij aan de wereldvrede.
Startadres: Parkeerplaats voor La Passion, Sint Jobstraat 104, Zolder – Bolderberg. Voor de zaak is een
parkeerplaats.
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1042. BOLDERBERG 14 km
1. Met uw rug naar de ingang gaat u R. Aan de
rotonde voor de St. Jobkerk (1873-1876) gaat u R
(Vrunstraat) en u passeert meteen links het
Bureau voor Toerisme Heusden Zolder. Aan de
3-sprong, met links de Kluis in miniatuur (zie
infobord), gaat u RD. Meteen daarna gaat u R (De
Slogen) en volg 1,5 km deze weg RD. Negeer na
500 m veldweg links. Aan de kruising gaat u L
(Waterlozenstraat) over de doodlopende weg. Let
op! Net voor huisnr. 50 gaat u L over de
grindweg, die meteen daarna een graspad en
later een bospad wordt. Bij groot infobord gaat u
L over het bospaadje. Negeer paadje links en volg
het pad RD met links een greppel. Na 200 m
steekt u de greppel over en wordt het pad breder.
Aan de asfaltweg gaat u R. Voorbij huisnr. 120
(t.o. 125) gaat u L (Vrunvijver) over de grindweg.
(Er staat privaatweg maar u mag doorlopen). Aan de
kruising in de bosrand gaat u L over het bospad.
Negeer zijpaadjes en u loopt even verder langs
een hekwerk. Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u
RD het zandpad omhoog.
2. Boven aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R
omhoog richting Kluis. Bij de Kluis loopt u RD
langs het grote Pelgrimskruis en zitbank het bos
in.
(Hier bij het Pelgrimskruis kunt u het van huis
meegenomen steentje neerleggen. De geschiedenis
van de kluis start in 1672 bij Lambert Hoelen, de
eerste kluizenaar. Deze vrome man uit Diepenbeek,
verbleef in 1670 en 1672 tijdens zijn pelgrimstochten
naar Rome in Loreto (Italië). Hier staat volgens de
overlevering het huisje van Maria, dat de familie di
Angeli uit Nazareth naar Loreto (Italië) had laten
overbrengen. Lambert Hoelen was zo onder de
indruk van de eenvoud van dit heilig huisje, dat hij bij
zijn thuiskomst het zelf wilde nabouwen. De kapel
werd een drukbezocht bedevaartsoord en de

kluizenaar kreeg 11 opvolgers tot 1880. Na 1960
kwamen de gebouwen leeg te staan en takelden ze
snel af tot een ruïne. Na een grondig restauratie werd
De Kluis officieel heropend op 13 aug. 2006. Hierna
werd de kapel terug voor het publiek toegankelijk).
Zie voor meer info folder, die in de kapel ligt).
Meteen
na
zitbank
gaat
u
bij
wandelmarkeringspaal RD/L over het bospad. Bij
de volgende wandelmarkeringspaal gaat u verder
RD (rode driehoek/blauwe ruit/gele zeshoek). Bij
houten reling en zitbanken gaat u L
(rood/blauw/geel) over het pad.
(Hier heeft u boven op de Bolderberg prachtig uitzicht
op kasteel Terlaemen en de vijvers van Terlaemen,
die vanaf de 13de eeuw ontstonden door turfwinning
en de ontginning van ijzeroer en ijzerzandsteen.
Het landgoed Terlaemen wordt reeds vermeld in
1293. Sinds die tijd is het domein vrijwel ongewijzigd
gebleven. Het kasteel krijgt zijn huidige vorm in 1750
toen het als jachtslot gebouwd werd door graaf Jean
de Borchgraeve. Het landgoed Terlaemen dankt zijn
naam aan de ligging aan de Laambeek die van west
naar oost door het domein meandert en de vele
vijvers bevoorraadt).
Aan de T-splitsing gaat u R (blauw/geel/rood).
Meteen daarna gaat u bij lage houten reling
schuin R het smalle pad omlaag. (U loopt dus niet
RD langs de afsluitboom). Aan de 3-sprong bij de
volgende lage houten reling gaat u RD het brede
zandpad omlaag. Aan de omgekeerde Y-splitsing
bij zitbank gaat u scherp R en u passeert meteen
links een infobord. Negeer zijpaadjes en blijf
brede zandpad RD. Beneden aan de T-splitsing
bij lage houten reling en zitbank gaat u L over het
paadje.

3. U loopt het bos in en volg geruime tijd het
bospad met rechts van u vijvers, die niet altijd
zichtbaar zijn. Negeer inritten en steek na 700 m
voorzichtig de drukke doorgaande weg over en
loop dan RD (blauw/rood) over het bospad met
links van u een ingang van racecircuit Zolder.
Volg nu het paadje RD met links van u de grote
parkeerplaats. (10 m voorbij de eerste zitbank kunt u
R een paadje inlopen naar de grote vijver). Aan de Tsplitsing bij picknickbank en einde parkeerplaats
gaat u R (oranje cirkel) over het bospaadje met
rechts van u de vijver. Aan de T-splitsing gaat u L
(oranje). Na 10 m gaat u R (oranje) over het
bospaadje. Aan de 3-sprong gaat u R (oranje)
omhoog. Boven aan de volgende 3-sprong gaat u
R (oranje) omlaag. Even verder passeert u rechts
weer vijvers. Negeer zijpaadjes.
4. Volg dit pad geruime tijd. Aan de T-splitsing bij
rechts gelegen vijver gaat u L (oranje cirkel) over
het bospad. Aan de volgende 3-sprong gaat u
verder RD (oranje). Vlak daarna gaat u aan de Ysplitsing L (oranje). Aan de volgende Y-splitsing
gaat u weer L (oranje). Meteen daarna aan de Tsplitsing gaat u L (oranje) over de brede bosweg.
Na 20 m gaat u R (oranje) over het bospaadje.
Steek schuin links de asfaltweg over en loop RD
(oranje) over het bospaadje door het naaldbos
met links een grote parkeerplaats. Negeer
paadjes rechts.
5. Aan de T-splitsing voor afrastering gaat u R
(oranje). Aan het eind van de links gelegen
visvijver gaat u bij bruggetje L (oranje). Via brug
steekt u de Laambeek over en ga dan L (oranje)
verder langs de beek. Aan de 3-sprong gaat u RD
(oranje) met links de beek. Aan de T-splitsing
voor de beek gaat u R (oranje). Na 25 m gaat u L
(oranje) over het bospad met links de beek. Volg
nu geruime tijd het bospad met links enkele
uitdagingen om de beek over te steken….. Aan
de asfaltweg gaat u L over de brug en volg het
pad over het trottoir.
(Als u hier aan de asfaltweg R gaat, dan komt u
meteen bij de St. Quirinuskerk (1838) van Viversel en
een grote parkeerplaats. Meteen voorbij de kerk komt
u bij eetcafé “Kom eens kieken” met terras. In 1317
vond in Viversel een mirakel plaats bekend als het
Mirakel van Viversel oftewel het wonder van de
bloedende hostie.)
Aan de 3-sprong gaat u R (Alvermanstraat). Aan
de T-splitsing gaat u R. Aan de 3-sprong gaat u L
(Jagerspad) over de licht stijgende weg. Na 50 m
gaat u schuin R over het bospaadje Negeer na 50
m zijpaadje links. Aan de Y-splitsing gaat u R
langs een mountainbike markeringspaal. Waar
het pad naar links buigt en waar weer een
markeringspaal staat, negeert u zijpaadje rechts.
Boven aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u R.
Meteen daarna aan de 3-sprong loopt u RD
omlaag. Beneden aan de schuine T-splitsing gaat
u L over de brede bosweg.
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6. Aan de zeer brede grindweg gaat u R (oranje)
en loop RD over het smalle bospad. Via bruggetje
steekt u een sloot over en ga dan L (oranje) over
de grasstrook met rechts het Albertkanaal, de
129,5
km
lange
waterverbinding
tussen
Antwerpen en Luik. .Even verder loopt u langs
het racecircuit Zolder. (Mogelijk kunt u een glimp
opvangen van een voorbij racende auto). Voorbij het
circuit gaat u bij fietsknooppunt 302 L (fr.
301/oranje) over de smalle asfaltweg. Na 100 m
gaat u R (oranje) over het bospaadje.
(Links achter de afrastering staat op het landgoed
een aardig optrekje, helaas is dit aan het zicht
onttrokken).
Aan de T-splitsing gaat u L (oranje). Aan de 3sprong bij toegangshek woning gaat u R (oranje)
over het pad met links een greppel. Bij infobord
buigt het pad naar links. Waar het pad naar rechts
buigt, gaat u L (oranje). Volg nu het pad met het
links van u gelegen met riet begroeide beekje en
rechts een hekwerk. Voorbij voormalige in de
regio “beroemde” geitenboerderij gaat u aan de
T-splitsing L over de grindweg.
(Van heinde en verre kwam men hier ijs eten dat
gemaakt werd van geitenmelk. U loopt nu het 34
hectare grote recreatiedomein Bovy binnen).
Meteen daarna aan de 3-sprong loopt u RD langs
de visvijver. (U verlaat de oranje route). Voorbij de
vijver neemt u het tweede graspad R. (Rechts ziet
u een opengeslagen boek). Aan de Y-splitsing gaat
u L. Aan de T-splitsing gaat u weer L.
7. Voorbij “imkerhuisje”, waar bijenkorven staan
en waar aan de zijmuur een leuk groot infobord
hangt, gaat u meteen R over het gras- bospad. U
passeert een opengeslagen boek en vlak daarna
gaat u vóór het draadhek van de dierenweide met
de vakwerkhuizen R over het pad. Aan de Tsplitsing gaat L over het grindpad. Aan de Tsplitsing gaat u R (konijn/oranje cirkel).
(Als u hier L gaat, dan komt u bij het domein Bovy,
een voormalig hoevecomplex met een 18e-eeuws
woonhuis met stal, een 17e-eeuwse Kempense
dwarsschuur
en
enkele
19e-eeuwse
dienstgebouwtjes, alles in vakwerkbouw uitgevoerd.
Tussen 1975 en 1983 is het hoevecomplex
gerestaureerd).
Aan de 3-sprong gaat u L. Meteen daarna gaat u L
(konijn) over het pad met even verder rechts een
vijver. Aan de 3-sprong gaat u R (konijn). Aan de
omgekeerde Y-splitsing bij zitbank gaat u RD.
Aan de T-splitsing gaat u R.
(U verlaat hier de konijnenroute. Rechts aan de vijver
ziet u een grote houten “meneer” staan).
Aan de 3-sprong RD. Meteen daarna gaat u aan
de T-splitsing L (wit-rood/oranje cirkel) over het
brede pad en u passeert meteen een zitbank. Aan
de 3-sprong gaat u R (oranje cirkel). Aan de
volgende 3-sprong gaat u R (oranje) over het
lange houten vlonderpad over het water.

(Waar het vlonderpad naar links buigt, heeft u mooi
zicht op het voormalige hoevecomplex Bovy).
Aan de kruising gaat u RD (oranje) via het
volgende vlonderpad door de visvijver waar u al
langs bent gekomen. Aan het eind van het
vlonderpad gaat u aan de T-splitsing L. Meteen
daarna bij zitbank en Mariakapelletje aan boom
gaat u R over het pad. Volg nu het graspad met
links van u een greppel/sloot.
8. Aan de T-splitsing gaat u R. Aan de volgende
T-splitsing gaat u L over de grindweg. Vlak
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daarna gaat u aan de Y-splitsing R over het
bruggetje. Aan de T-splitsing voor tennisbaan
gaat u L. Meteen daarna gaat u R met rechts
tennisbanen van T.C. Bolderberg. Vlak vóór de
hoge tennishal gaat u L met rechts van u de hal.
Aan de asfaltweg gaat u R met rechts de hal. Aan
de T-splitsing gaat u L over de asfaltweg en u
loopt even verder Bolderberg binnen. Aan de
voorrangsweg gaat u L. (In de verte ziet u al weer
het café liggen). Aan de 3-sprong gaat u RD en na
300 m komt u weer bij het begin.

Auteur: Jos Wlazlo
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

