1155. Houthalen – Lindeman 16,8 km
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In het voormalig mijngebied ligt in de gemeente Houthalen-Helchteren de buurtschap Lindeman. Tijdens
deze gemakkelijke maar flinke boswandeling wandelt u over boswegen naar het bezoekerscentrum De
Watersnip. Hier loopt u langs mooie vijvers en dan bereikt u een mooie uitkijktoren die u kunt beklimmen.
Het uitzicht boven is fantastisch dus niet overslaan! (Dagelijks open vanaf 12.00 uur. In de winter gesloten
op woensdag en vrijdag). Dan wandelt u geruime tijd door het moerasgebied van de Zwarte Beek over
leuke knuppelpaadjes. U struint geruime tijd door de mooie bossen van de Koerselse Heide en dan bereikt
u een parkeerplaats. Hier kunt u een kale terril (steenberg van steenkolenmijn) beklimmen. Boven op een
hoogte van 140 m N.A.P. heeft u grandioos uitzicht, dus zeker niet overslaan! Via leuk paadje loopt u terug
naar het restaurant met terras. Neem voldoende proviand mee.
Startadres: Restaurant Het Boske, Wolfsdal 79, Houthalen. Tel:0032-11571093. Open dagelijks vanaf 10.00
uur. Dinsdag gesloten. (Bij het restaurant is een parkeerplaats).
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Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

16,79 km

4 uur

88 m

162 m

1155. Houthalen – Lindeman 16,8 km
1. Met uw rug naar de ingang gaat u L. Meteen
daarna gaat u aan de T-splitsing R (Kolderstraat).
Aan de 3-sprong gaat u bij verbodsbord RD over
de veldweg met links achtertuinen van woningen.
Aan het einde van de achtertuinen gaat u via
klaphek RD over de veldweg. Negeer zijwegen en
volg 1,7 km de veldweg (brede pad), die na 1 km
een bosweg wordt, RD.
(Na 100 m ziet u links boven het uitzichtpunt op de
mijnterril/steenberg waar u straks naar toe loopt).
Aan de kruising aan het einde van de blauwe
gasleidingpaadjes en bij bord “Militair Domein”
gaat u L over de brede bosweg. Aan de 4-sprong,
met rechts een verbodsbord en voor u 4
betonpalen met oranje strepen, gaat u schuin R
(geel) via het bospaadje over het heuveltje.
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong, met links
een wit poortje, gaat u RD (fietsroute 518) over de
bosweg met rechts het Militair Domein
Houthalen-Helchteren. Negeer zijwegen.
2. Na ruim 1 km gaat u voorbij infobord “Kamp
Beverlo” RD (fietsroute 518) over de asfaltweg.
Na 100 m gaat u bij groot infobord R (rode
driehoek/gele zeshoek/groene rechthoek). Meteen
daarna gaat u aan de 3-sprong R over de
klinkerweg. Vlak daarna bij hek (ingang terrein)
gaat u L. Aan de 3-sprong voor het
bezoekerscentrum “De Watersnip” gaat u R (rode
driehoek/gele zeshoek/groene rechthoek). Meteen
daarna aan de Y-splitsing bij zitbank en
picknickbank gaat u R (rode driehoek/gele
zeshoek/groene rechthoek) met rechts van u een
mooi ven. Let op! Het klinker- asfaltpad buigt
naar links en 20 m verder gaat u scherp L het
trappenpad omlaag naar de vijver. Blijf dan over
het strandje langs de vijver genaamd ’t Fonteintje
lopen. Bijna aan het eind van de vijver gaat u over
het links gelegen asfaltpad lopen. Voor ingang
van speeltuin ‘t Fonteintje buigt de smalle
asfaltweg naar rechts en wordt een brede
asfaltweg met links de speeltuin. Aan de T-

splitsing gaat u L met links de speeltuin. Waar de
smalle asfaltweg een klinkerpad wordt en u links
de hoge uitkijktoren ziet, loopt u RD langs de
vogelkastjes en tussen muren door. Let op!
Neem het eerste pad L door de stalen poort en ga
dan bij parkeerplaats L (rode driehoek/groene
rechthoek/blauwe ruit) over de asfaltweg en u
passeert meteen het fietscafé waar u ook de
uitkijktoren, die achter het fietscafé staat, kunt
beklimmen (Dagelijks vanaf 12.00 uur open. In de
winter woensdag en vrijdag gesloten).
3. Met uw rug naar het fietscafé gaat u L verder
over de asfaltweg. Negeer bij bordje “U nadert
knooppunt 518’ grindweg rechts naar open
terrein/parkeerplaats. 20 meter verder gaat u R
over het bospaadje. Negeer meteen zijpaadje
rechts. Op Y-splitsing R aanhouden en negeer
even verder zijpaadje rechts. Aan de 3-sprong
gaat u L. Vlak daarna loopt u op de hoek van de
afrastering schuin L het smalle bospad omhoog.
Boven op de heuvel gaat u R het smalle bospad
omlaag met beneden even rechts afrastering.
(Indien u de route hier niet kunt volgen, volg dan
alternatief: Loop terug naar de asfaltweg en ga R.
Negeer zijweg links en tegenover de links staande
kapel gaat u R over de bosweg die later een veldweg
wordt. Ga nu verder bij *** in dit punt).
Aan de T-splitsing bij huis gaat u R (rode
driehoek/oranje cirkel/gele zeshoek) de bosweg
omlaag, die even verder een veldweg wordt.
***Steek de asfaltweg over en loop bij infobord
RD (rode driehoek) over het graspad met links
een sportveld en rechts twee zitbanken. Na het
sportveld wordt het graspad een dalend bospad.
Na 250 m gaat u door de nauwe doorgang en volg
RD (rode driehoek) het graspaadje.
(U loopt hier door de Vallei van de Zwarte Beek).
Daarna loopt u over het knuppelpad.

Aan het eind van het knuppelpad steekt u via
brug de Zwarte Beek over en volgt u RD (rode
driehoek) het gras- bospad omhoog. Boven aan
de kruising bij afsluitboom en verbodsbord gaat
u L (rode driehoek). Aan de 3-sprong bij houten
reling gaat u L (rode driehoek) over de bosweg
met rechts de houten reling.
Negeer twee
bospaden links. Waar na 100 m de reling naar
rechts buigt, blijft u RD de bosweg volgen. Aan
de 3-sprong gaat u RD (rode driehoek).
4. Let op! Na 400 m gaat u bij afsluitboom, circa
10 m vóór T-splitsing, scherp L tussen 3 palen
door over het brede graspad door hoog
struikgewas. Aan de T-splitsing gaat u L (rode
driehoek) over de bosweg en via brug steekt u
weer de Zwarte Beek over. Na 50 m gaat u RD
(rode driehoek) over het 400 m lange knuppelpad.
Na het knuppelpad gaat u RD over het pad dat
even verder naar rechts buigt. Aan de T-splitsing
in het dorp Koersel gaat u R (rode driehoek) over
de asfaltweg, die bij Zorghuis Limburg naar links
buigt. Aan de T-splitsing gaat u R (Bosstraat). Na
20 m gaat u bij huisnr. 174 L (rode driehoek) over
de grind- veld- bosweg. Na 150 m gaat u aan de
kruising R over het brede pad. Bij zandheuvel
buigt de gras- zandweg naar links en dan loopt u
het bos in. Meteen daarna gaat u aan de kruising
RD (gele zeshoek). Let op! Na bijna 100 m gaat u
R (gele zeshoek) over het bospaadje. Aan de 3sprong gaat u RD (gele zeshoek).
5. Steek de doorgaande weg over en loop RD
(gele zeshoek) over het fietspad. Na 20 m gaat u
L (gele zeshoek) over het bospad. Negeer
zijpaadjes. Aan de kruising gaat u RD (gele
zeshoek). Boven aan de 3-sprong gaat u R. (U
verlaat hier de route van de gele zeshoek). Aan de
T-splitsing gaat u R. Meteen daarna gaat u L
(paarse driehoek/mountainbike route) de bosweg
omhoog. Na 100 m gaat u aan de kruising R over
het bospad dat een dalend bospad wordt. Aan de
kruising van bospaden gaat u L (rode streep op
boom). Aan de kruising gaat u RD. Na 150 m
loopt het pad rechts langs een groene afrastering
van tuin. Aan het eind steekt u schuin rechts de
smalle asfaltweg over en gaat u RD over het
bospad. Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing L
de bos- grindweg omhoog. Ga nu bij twee 4sprongen met afsluitbomen RD.
6. Negeer na 150 m bij verbodsbord breed
graspad links. Meteen daarna gaat u bij
afsluitboom R over het brede gras- bospad. Aan
de kruising gaat u RD het brede gras- bospad
omlaag. Na 100 m gaat het pad door een greppel
en volg RD het smallere bospaadje. Aan de Tsplitsing
gaat
u
L
(paarse
driehoek/
mountainbikeroute). Negeer zijpaden en bij
kruising RD. Na 500 m gaat u aan de kruising bij
gasleidingpaal nr. 138 RD over het bospad. (U
verlaat hier de paarse driehoek/mountainbikeroute).
Negeer bospad rechts en volg RD het smalle
bospaadje. Na 300 m gaat R de smalle asfaltweg
(fietspad)
omlaag
met
links
de
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mijnterril/steenberg. Aan de 3-sprong gaat u L
(fietsroute 307) over de grind- bosweg. Bij
afrastering van weiland buigt de grindweg naar
links. Vlak daarna voor hoge begroeide
mijnterril/steenberg buigt de grindweg naar
rechts en wordt een smalle asfaltweg (fietspad).
Negeer bospaden rechts. Circa 30 m voor
afsluitpaaltjes, gaat u L via overstapje over het
bospaadje met links de groene afrastering van de
mijnterril. Op Y-splitsing R en u verlaat de groene
afrastering. Aan de doorgaande weg gaat u L
omhoog en na 10 m gaat u L over de
parkeerplaats van de mijnterril.
7. Bij overdekte fietsenstalling, infobord
”Mijnterril Heusden-Zolder” en zitbanken loopt u
RD over het grindpad, dat na klaphek een
stijgend grindpad wordt.
(Na 500 m passeert u een zitbank met mooi uitzicht,
maar dan moet u wel andersom gaan zitten).
Negeer zijpaden links en blijf het stijgend
grindpad RD volgen. Na de volgende 500 m komt
u boven op de top van de op 155 m N.A.P hoog
gelegen mijnterril (voormalig steenberg van de
steenkolenmijn Zolder). Op een hoogte van 100 m
heeft u hier bij zitbank rondom prachtig uitzicht.
(Zittend op de zitbank ziet u links in de verte de
overdekte skibaan in Peer. De grote vlakte links is
het Militair Domein Houthalen-Helchteren. Voor u ziet
u vanaf links de steenbergen (mijnterrils) van
Zwartberg, Winterslag en Waterschei.
In de verte ziet u de elektriciteitscentrale aan het
Albertkanaal in Genk. Hier ziet u ook de twee
mijnschachten in Houthalen).
Loop bij zonnepaneel even RD door tot aan de
punt waar ook mooi uitzicht is. Staande met uw
gezicht naar de puntige infopaal gaat u L het
grindpad omlaag. Aan de Y-splitsing gaat u R
met rechts een lager gelegen grind-graspad. Aan
de ongelijke 4-sprong gaat u RD het grindpad
omlaag waar u eerder heeft gelopen.
(Omlaag lopend ziet u bij zitbank voor u de
watertoren en de mijnschacht van Zolder. De mijnen
van Zolder en Houthalen fuseerden in 1964. Men
legde in 1965 en 1978 ondergrondse verbindingen
aan. Steenkool van Houthalen werd in Zolder
bovengehaald, de schachten in Houthalen zorgden
voor materiaalaanvoer, ventilatie en het ophalen van
steenafval. Het personeel daalde voor het overgrote
deel in Houthalen af. De sluiting van de mijn van
Zolder in 1992 betekende ook het einde voor
Houthalen).
Voorbij parkeerplaats gaat u aan de doorgaande
L (fr. 308) omhoog en na 10 m gaat u L (blauwe
driehoek/mountainbikeroute) via het overstapje
over
het
bospaadje
met
links
afrastering/parkeerplaats. Een eind verder buigt
het bospad rechts omhoog. Aan de asfaltweg
gaat u L tussen de sportvelden door omhoog.
Boven passeert u links de Selimye Moskee.

(De oorspronkelijke Turkse moskee werd in 1963
gebouwd door de mijndirectie. In 1976 kocht de
Turkse gemeenschap het gebouw aan en verbouwde
het volledig.
De moskee is altijd open en bezoek is welkom.
Gelieve voor het betreden van de moskee uw
schoenen uit te doen en ze te plaatsen in de
daarvoor bestemde rekken. Dames bedekken hun
hoofd).
Negeer meteen twee inritten rechts en loop
meteen daarna bij verbodsbord RD over de
doodlopende weg. Meteen daarna, vlak voor rood
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afsluitpaaltje, gaat u schuin R (blauwe
driehoek/mountainbikeroute) over het smalle
bospaadje. Aan het asfaltpad gaat u R en na 20
m gaat u L (blauwe driehoek/mountainbikeroute)
over het smalle bospad. Aan de kruising, met
rechts een keerpunt/asfaltweg, gaat u RD (blauwe
driehoek) met even verder rechts achtertuinen
van woningen. Aan het eind gaat u via klaphek R
over de veldweg. Aan de 3-sprong in de buurt
Lindeman gaat u RD (Kolderstraat) over de
asfaltweg. Aan de volgende 3-sprong gaat u L en
u komt meteen bij het café.

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.

