
1064. GENK 18 km – 12 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  blz 2 van 4 

 

Ten noorden van Genk ligt de uitgestrekte Tenhaagdoornheide. Tijdens deze gemakkelijke en afwisselende 
wandeling wandelt u eerst door een leuk gebied met volkstuintjes en dan loopt u vlak langs een mooie 
visvijver. Na een stuk door de bossen wandelt u geruime tijd over leuke paadjes door de heide. Het terrein 
wordt heuvelachtig en u heeft mooie uitzichten over de Tenhaagdoornheide.  Na weer een stuk door de 
bossen bereikt u in het natuurgebied en recreatiedomein Kelchterhoef een leuke vijver met vlonderpad en 
zitbank waar u na 10,8 km fijn kunt pauzeren. De terugweg wandelt u weer door bos en heide en dan 
passeert u het vakantiepark Hengelhoef. Langs de Roosterbeek en tussen de vijvers door komt u weer bij 
de frituur Nieuwe Kempen waar een Belgisch patatje zeker zal smaken!  Neem voor onderweg zelf proviand 
mee.  U kunt de route inkorten tot 12 km. In de route zit een stuk van ca 100m dat na veel regenval erg 
drassig is. Doe dan hoge schoenen of laarzen aan. 
 

Startadres: Café Frituur Nieuwe Kempen, Koning Boudewijnlaan 71, Genk. Tel:0032-89384295. Geopend: 
woensdag t/m vrijdag van 11.30 tot 14.00 en van 16.30 tot 22.00 uur. Zaterdag en zondag van 11.30 tot 22.00 
uur.  (Rij links van de frituur de weg in (navigatie: Nieuwe Kempen) en parkeer op de openbare parkeerplaats).  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

17,79 km  4.15 uur  26 m 82  m 
 

 
 

1064. GENK 18 km – 12 km 
. 

1. Met uw rug naar de ingang van de frituur gaat u 
R. Negeer zijwegen. Na 400 m steekt u voor de 
rotonde bij huisnr. 4 via zebrapad L de weg over.   
Loop even langs de rotonde en ga dan RD 
(x/Meeuwerstraat) over de doodlopende weg.   
 

(Rechts ziet u aan de overkant van de weg een 
statige voormalige mijndirecteursvilla).  
 

Meteen voorbij links gelegen vijver en voor 
huisnr. 41 gaat u L (X) en ga dan meteen links 
over het graspad vlak langs de vijver. Meteen 
voorbij de vijver gaat u bij treurwilg, 
picknickbanken, barbecue en insectenhotel L 
over graspad. Vlak daarna gaat u na bruggetje R 
over het grote grasveld met rechts van u het 
Roosterbeekje/volkstuintjes. Bij stenen brug gaat 
u L.  Vlak daarna gaat u aan de doorgaande weg 
R (X) over het fietspad. Aan de 3-sprong met de 
Rozenstraat en bij plaatsnaambord Houthalen   
steekt u L de doorgaande weg over en ga dan R 
over het fietspad dat voor de rotonde naar links 
buigt. Meteen voorbij de rotonde steekt u R (X) 
via fietspad voorzichtig de 3 rijbanen over en 
loopt u RD (X) over de grindweg/parkeerplaats.  
Voorbij afsluitboom en infobord gaat u aan de T-
splitsing L (blauwe ruit) met rechts van u de grote 
visvijver genaamd Halvijver. (U loopt hier door 
natuurgebied Hengelhoef). Negeer zijpaden en blijf 
geruime tijd het brede pad langs de grote 
visvijver volgen. Het pad buigt naar rechts en 
volg verder het pad langs de vijver. (U verlaat hier 
de route van de blauwe ruit).  Negeer zijpad schuin 
links en loop verder langs de vijver.   
 

2.   Let op!  Het pad buigt weer naar rechts. Bijna 
aan het einde van deze bocht naar rechts gaat u L 
het bospad omhoog. (Dit is circa 10 m voordat 
rechts een rioolbuis in de grote vijver komt).  Na 5 m 
gaat u boven aan de kruising RD. Na 10 m gaat u 
L (blauwe ruit) het bospad omlaag. Boven bij de 

bos- Mariakapel (1930/zie infobordje) en 
zitbanken gaat u R (blauw).  Aan de T-splitsing 
gaat u L (blauw) over de bosweg. Aan de kruising 
gaat u RD (blauw).  Aan de Y-splitsing gaat u R. 
(U verlaat hier de route van de blauwe ruit) Aan de 4-
sprong gaat u RD langs een zitbank.  Let op! Na 
200 m gaat u aan de Y-splitsing R (slecht te zien)  
over het bospaadje dat naar rechts buigt.  Na 100 
m loopt u bij 3 ijzeren beugels RD over het 
bospad.  Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L 
over het asfaltpad.  Voorbij afsluitboom gaat u 
aan de kruising R (wit-rood) over de 
eenrichtingsweg door het bos.  
 

(Links ziet u vakantiewoningen horend bij 
vakantiepark Hengelhoef)   
 

Circa 10 m voordat de asfaltweg ophoudt, gaat u 
schuin R (wit-rood) over het bospad. Bij zitbank 
gaat u R. Een eind verder negeert u zijpaadje R en 
gaat u L langs uitstekende bielzen. U steekt het 
Roosterbeekje (slecht te zien) over. 
 

3.  Aan de T-splitsing gaat u L over de bosweg 
met rechts van u  stacaravans van vakantiepark 
Hengellhoef.  Negeer zijpaden rechts. (Links ziet u 
mogelijk in het weiland reeën lopen). Steek na ruim 
300 m de asfaltweg over en loop bij afsluitboom 
RD over de bosweg.  Na 200 m loopt u verder RD 
(blauwe ruit/groene rechthoek/blauwe driehoek). 
Meteen daarna bij de splitsing gaat u L of R er 
langs en u steekt u enkele korte vlonderpaadjes 
over. Aan de 3-sprong bij 2-stammige afgezaagde 
boom gaat u R. Negeer meteen bij bordje “Tot 
ziens” zijpaadje L.  Aan het eind buigt het pad 
naar rechts langs de doorgaande weg. Na 20 m 
steekt bij houten reling L voorzichtig de 
voorrangsweg over en loop dan RD (wit-rood) 
over het bospad.  
Vlak daarna loopt u via het klaphek het circa 
360ha grote natuurreservaat Tenhaagdoornheide 

tel:0032-89384295
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binnen. Loop nu RD over brede pad. (Mogelijk 
komt u in dit natuurgebied grazende schapen tegen). 
200 meter voorbij hoogspanningskabels gaat u 
de 3-sprong RD (wit/rode X op boom).  Aan de 
asfaltweg gaat u R. U passeert een 
veerooster/klaphek. Negeer na 50 m zijweg rechts 
en loop RD (fietsroute 75).     
 

4.  Na 200 m gaat u aan de 5-sprong L over de 
grindweg door de heide (Als u hier de asfaltweg 40 
m RD volgt, dan komt bij zitbank, een mooie 
pauzeplek). Aan de kruising bij oranje 
aardgasleidingpaaltje gaat u R over het pad en u 
passeert een klaphek met wit ijzeren paal. Volg 
het paadje door de heide verder RD  
 

(Schuin links voor u in de verte ziet u twee 
voormalige mijnschachten in Waterschei).   
 

Negeer zijpaadje links en loop RD de heuvel 
omhoog. Negeer zijpaadjes en volg het paadje dat 
later een breed zandpad wordt RD over de heuvel. 
Voorbij een kleine ronde “zandvlakte” gaat u RD 
omlaag. Beneden aan de 3-sprong bij zitbank en 
infopaal gaat u RD (blauwe driehoek) over het 
verbindingsstuk van de wandeling met rechts van 
u een golfbaan.  
 

(Degene die 12km loopt, gaat hier aan de 3-sprong R 
(blauwe driehoek) het zandpad even omhoog met 
links van u de golfbaan. Ga dan verder bij **** in punt 
7).  
 

Negeer bij hoogspanningsmast graspad links. 
Meteen voorbij wandelmarkeringspaaltje gaat u L 
(wit-rood/de Weijers) door het klaphek en volg 
geruime tijd het mooie paadje door de heide.  Na 
600 m gaat u voorbij klaphek aan de T-splitsing R 
(wit-rood/de Weijers) over de grindweg, die u 
geruime tijd RD volgt.  (U passeert meteen rechts 
een zitbank en even verder links een ven). Na 500 m 
gaat u bij infopaal L (wit-rood) over het bospad 
door het moerasbos.   
 

(Dit pad kan over een lengte van ca. 100 m soms 
zeer drassig zijn. Loop dan even rechts door het 
weiland of links van het pad over takken. Zoek zelf 
het beste pad).   
 

5. Na 400 m gaat u aan de 4-sprong R (wit-rood) 
over de bosweg.  Aan de volgende 4-sprong gaat 
u RD (wit-rood). Aan de doorgaande weg gaat u 
R. Na 20 m steekt u L voorzichtig deze weg over 
en loopt u bij verbodsbord RD (wit-rood) over het 
bospad. Aan de kruising gaat u R (wit-rood). U 
passeert een bruggetje en volg verder het soms 
gedeeltelijk drassige bospad. Aan de 3-sprong 
gaat u L (oranje cirkel/gele zeshoek).  Na 50 m 
gaat u aan de Y-splitsing L (geel/oranje) over het 
brede pad met links van u een moerassig stuk 
grasland. Voorbij wandelmarkeringspaal loopt u 
RD (oranje/geel) het bos in. Let op! Na 150m gaat 
u L over het eerste smalle bospaadje gelegen 
tussen varens.  Na 100 m gaat aan de kruising R 
(wit-/rood) met links van u even een beekje. Na 
250 m steekt u RD de asfaltweg, grasveld en de 
volgende asfaltweg over. Bij wegwijzer gaat u RD 

(groen/blauwe/geel). Meteen daarna gaat u L over 
de asfaltweg. (U verlaat hier de 
wandelmarkeringen).    
 

6.  Vlak voor de uit rond 1900 stammende witte 
oude Kempense langgevelhoeve “Mieneke” gaat 
u R over het grasland met rechts van u een 
greppel. 
 

(Hoeve Mieneke, ex-restaurant en genoemd naar 
Philomena Beertens, is sinds 2000 gesloten en wordt 
verbouwd. U bent hier in het natuurgebied en 
recreatiedomein Kelchterhoef).   
 

Negeer R houten brug met (kapot) vlonderpad. Bij 
de kruising gaat u rechts over het vlonderpad. 
 
 

Aan het eind van het vlonderpad gaat u R (richting 
Landen-hoei Zie houten wegwijzer)  
 
 

Aan de asfaltweg gaat u L. Waar de asfaltweg 
naar links buigt, gaat u bij zitbank R over het 
bospad.  Aan de schuine T-splitsing gaat u L over 
de asfaltweg. Negeer zijpad rechts. Aan de 
kruising bij wegwijzer gaat u RD (gele zeshoek/X) 
richting Bosberg. Aan de T-splitsing voor o.a. 
tennisbaan gaat u R. Vlak daarna gaat u L over 
het pad met links van u een tennisbaan (lekkere 
vlaai).  Op speelveldje loopt u RD (gele zeshoek) 
met links van u speeltoestellen. Loop dan links 
van het gebouw RD (geel) over het brede graspad 
gelegen tussen twee hagen.  Aan het einde van 
de hagen gaat u L (geel) de trap omlaag. Steek de 
voorzichtig de doorgaande weg over en loop RD 
over het bospaadje met rechts van u een 
asfaltweg en links een groot grasland. Voor hoge 
muur gaat u R over de zandweg.   
 

7. Steek vlak daarna de asfaltweg over en loop 
RD (geel) over de grindweg met links van u de   
golfbaan Royal Limburg Golf. Na 450 m gaat u 
aan de 3-sprong L (blauwe driehoek) over het 
veerooster en volg het stijgende pad RD met links 
het golfterrein. (U bent hier weer in natuurgebied 
Tenhaagdoornheide).  Negeer klaphek rechts. U 
loopt nu weer het 400 m lange verbindingsstuk. 
Negeer bij hoogspanningsmast graspad rechts. 
Aan de 3-sprong bij zitbank en infopaal gaat u L 
(blauwe driehoek) het brede zandpad even 
omhoog met links het golfterrein.   **** Aan de 
asfaltweg gaat u R (blauw). Na 25 m gaat u L 
(rode driehoek/wit-rood) over het pad langs de 
hoogspanningskabels. Aan de ongelijke 4-sprong 
gaat u RD (oranje cirkel/ wit-rood) over het paadje 
verder langs de hoogspanningskabels. Aan de 4-
sprong gaat u R (oranje) omhoog vlak langs of 
onder de hoogspanningsmast door. Volg dan RD 
het mooie zandpaadje door de heide.  
Op de heuvel met kleine ronde zandvlakte gaat u 
schuin L (oranje) omlaag met links van u 
gasleidingpaal 974. Beneden aan de omgekeerde 
Y-splitsing loopt u RD (oranje) omhoog en u 
passeert boven een zitbank, een mooie 
pauzeplek. Beneden aan de 4-sprong gaat u L 
(oranje) over het brede pad.  200 m voorbij 
hoogspanningskabels gaat u aan de 3-sprong RD 
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(blauwe driehoek). (U verlaat hier de route van de 
gele zeshoek).  Na 200 m passeert u een 
veerooster/ klaphek en volg het brede pad RD. Na 
350 m passeert u het volgende 
veerooster/klaphek. Meteen daarna gaat u aan de 
3-sprong RD.  
 

8.   Steek vlak daarna via de fietsoversteekplaats 
de voorrangsweg over en loop RD (Tulpenstraat) 
bij bordje “Zone 50” over het fietspad. (U gaat hier 
dus niet rechts). Aan de 3-sprong met de 
Ganzenstraat gaat u RD (Tulpenstraat).  Let op!  
Tegenover huisnr. 192 gaat u R over het smalle 
bospaadje. Negeer zijpaadjes rechts en volg het 
pad RD. Na 300 m gaat u aan de T-splitsing L 
omlaag. Beneden aan de kruising gaat u RD 
omhoog. Aan het eind loopt u RD het 
vakantiepark Hengelhoef binnen. Meteen daarna 
aan de 4-sprong op de camping loopt u RD 
richting centrum camping. Negeer zijwegen. 
Voorbij winkel gaat u aan de kruising R door de 
poort over de asfaltweg. Let op! Aan het eind van 
de links gelegen grote vijver gaat u L over het 
bospad langs de zwarte paal met gele streep en 
een seinpaal. 10m voorbij seinpaal gaat u R het 
bospaadje omhoog. (Links ziet u een spoortunneltje 

van voormalig spoorlijntje van recreatiepark 
Hengelhoef) Vlak daarna gaat u aan de smalle 
asfaltweg L.  
 

9. U steekt meteen daarna via brug de 
Roosterbeek over en ga 10 m na de ijzeren poort 
op 3-sprong L over het bospad. Steek het hoge 
bruggetje over en volg dan RD het pad met links 
van u de beek. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u 
RD verder langs de beek. Negeer zijpaadjes 
rechts. Na 400 m gaat u aan de 3-sprong L met 
rechts de grote visvijver.  Aan de Y-splitsing gaat 
u R met rechts de vijver. Vlak daarna gaat u aan 
de omgekeerde Y-splitsing R.  Meteen daarna aan 
de 3-sprong bij bordje “Welkom” gaat u R over 
het pad dat gelegen is tussen twee grote vijvers. 
Aan de volgende 3-sprong gaat u RD (blauwe ruit) 
over het pad dat ook gelegen is tussen twee 
vijvers. Aan de T-splitsing gaat u R (blauwe ruit). 
Aan de 3-sprong bij infobord gaat u L over de 
parkeerplaats. Steek RD (x) via oversteekplaats 
(fietspad) voorzichtig de 3 rijbanen over en ga L 
(X) over het fietspad dat naar rechts buigt. Negeer 
zijwegen en na 250 m  komt u weer bij de frituur. 
 

 
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. 


