1269. OUDSBERGEN (Opglabbeek) 14 km - 10 km
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Net ten noorden van Genk ligt in Oudsbergen (voorheen Opglabbeek) in een woonhuis het bijzondere
restaurantje ’t Gerechtje. Hoog(s)tepunt van deze gemakkelijke en zeer afwisselende wandeling, met wel
een flinke klim, is de kale terril (steenkoolberg) Waterschei. U wandelt eerst een flink stuk door de bossen
en dan beklimt u via een smal paadje de terril. Boven wacht u een adembenemend uitzicht naar alle kanten.
U daalt steil af en dan loopt u naar het Thorpark, waar u nog een oude mijnschacht kunt zien. Hier staan
ook veel zitbanken voor een pauze. U kunt hier even naar het mooie mijngebouw lopen. Via leuke
vlonderpaadjes loopt u verder. U struint enige tijd over leuke knuppelpaadjes door de Stiemerbeekvallei
en dan komt u bij een prachtige vijver met mooi uitzicht op de terril. Na weer een stuk door de bossen komt
u in natuurreservaat Heiderbos. U wandelt hier tussen jeneverbesstruiken en over leuke heidepaadjes en
passeert een prachtig gelegen vijver. Aan het einde is een leuk terras met o.a. heerlijk eigengebakken
taart/vlaai. Bij geen terrasweer kunt u in de gezellige huiskamer plaatsnemen (zeker doen) van de
vriendelijke uitbaters. U kunt de route inkorten tot 10 km. U komt dan niet bij het Thorpark/mijngbouw.
Startadres: Traiteur ’t Gerechtje, Kiezelstraat 4 , Oudsbergen. Tel:0032-89248895. Open: Dagelijks vanaf
09.30 uur. Maandag gesloten.
Degene, die 13,7 km loopt kan ook starten bij de mijn Waterschei: André Dumontlaan 67, Waterschei en
dan na 9 km pauzeren bij de sponsor. Loop dan vanaf de parkeerplaats langs de voorkant van het
hoofdgebouw. Ga dan verder bij **** in punt 3.
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1269. OUDSBERGEN (Opglabbeek) 14 km - 10 km
1. Met uw rug naar de ingang van traiteur
’t Gerechtje, gaat u R over de asfaltweg, die na
400 m in het bos naar links buigt. Vlak daarna,
waar de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u RD
over de veld-/grindweg met rechts water. (Hier
heeft u bij zitbank bij reling mooi uitzicht op het
water). Negeer zijpaden en blijf de grindweg RD
(na wandelwissel (ww) 286 gele zeshoek/groene
rechthoek) volgen. Na bijna 1 km steekt u de
smalle asfaltweg/fietspad over en loop RD
(groen/geel). Na 10 m gaat u schuin L (groen/geel)
over het bospad. Aan de kruising gaat u RD
(geel/groen). Aan de volgende kruising bij ww 287
gaat u RD. (U verlaat hier de wandelmarkeringen).
Aan alweer een kruising gaat u RD. Vlak daarna
gaat u aan de T-splitsing R. Na 20 m gaat u aan
de 3-sprong L over het begroeide gras-/bospad.
Na kruising RD. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong
bij wilduitkijkhut L. Aan de kruising, met links
een markeringspaal, gaat u R. Steek bij
afsluitboom de bosweg over en loop RD (rode
driehoek), door het klaphek. Negeer zijpaden en
volg RD (rode driehoek) de bosweg, die na 500 m
naar
links
buigt
met
rechts
een
mijnsteenberg/terril.
2. Boven aan de 3-sprong bij ww 280 gaat u RD.
(U verlaat hier de rode driehoek). Meteen daarna
gaat u aan de Y-splitsing L/RD. Negeer klaphek
links en loop RD met links de bosrand. Bij zitbank
loopt u RD (geel/blauw/grijs) het 80 treden
tellende trappenpad omhoog. Boven aan het
trappenpad gaat u R (geel/blauw/grijs) omhoog.
Loop
RD
en
aan
de
3-sprong
vóór
wandelmarkeringspaal, loopt u RD. Meteen
daarna aan de volgende 3-sprong L het

grindpaadje omhoog. Steek de greppel over en
loop verder RD omhoog richting terril. Houdt dan
rechts aan en loop over het graspaadje onder
langs de terril.
(Wilt of kunt u niet de steenberg met het prachtige
uitzicht omhoog lopen, volg dan geruime tijd RD
(geel/blauw/grijs) het brede pad, dat een ruime bocht
om de heuvel naar links maakt. Aan de 3-sprong bij
ww 277 gaat u scherp R (geel/blauw) het pad omlaag
met links beneden een vijver. Ga dan verder bij punt
3).
Aan de 3-sprong met de trap gaat u L de trap
omhoog, naar de top van de terril, (142 m N.A.P.)
Loop nu rustig omhoog. Op de top van de terril
wordt u beloond met rondom geweldig uitzicht.
(Boven, beschermd landschap, heeft u vanaf links
o.a. uitzicht op de witte schachttoren Waterschei, in
de verte op de mijnschacht Winterslag (of is het
Zwartberg) en op het voetbalstadion van KRC Genk.
Bij helder weer ziet u in de verte de overdekte
skibaan in Peer.
Als u boven even naar rechts gaat heeft u bijj 4 palen
weer ander prachtig uitzicht).
Loop dezelfde trap weer naar beneden. Negeer
graspaadje rechts. Beneden gaat u bij de zitbank
L het trappenpad naar beneden.
Voorbij tweede steenmannetje en bij de zitbank,
gaat u L de trap nar beneden, met recht voor u
een vijver. Aan de 3-sprong met zitbank gaat u L
naar beneden. Ga door het klaphek en aan de
grindweg gaat u R, met links de vijver. Negeer
klaphek rechts en volg geruime tijd het grindpad
RD. U passeert een paar zitbanken. Vlak daarna

Aan de T-splitsing gaat u L, langs een
steenmannetje. Aan de volgende T-splitsing, bij
zitbank, gaat u R (rood, geel, blauw, groen).
(Degene die 10 km loopt, gaat hier aan de T-splitsing
L. U passeert links een bijzonder zitbank en een
vijver. Ga nu verder bij ^^^^ in punt 6).
3. Waar links tegenover houten stal de afrastering
eindigt, gaat u L het brede grindpad omlaag, met
links afrastering. Na 10 m gaat u aan de 3-sprong
RD over het bospad.
U steekt de voormalige spoorlijn As-WaterscheiEisden over en volg het bospad omhoog. Aan de
T-splitsing gaat u R en na 10 m gaat u aan de
Y-splitsing schuin L het brede pad omlaag.
Beneden loopt u bij steenmannetjes RD
(rood/geel/blauw/groen) over de smalle asfaltweg/
fietspad. Negeer zijpaden. Na 500 m gaat u aan de
kruising, bij ww 265, L over de smalle asfaltweg
met links overdekte zitbanken, een prima
pauzeplek na 6 km lopen.
(Hier ziet u aan de kruising rechts de met gele
baksteen gebouwde Christus Koningkerk (19231925) in Waterschei).
Als u de mijnsite (Thorpark) wilt bezoeken, loop dan
aan deze kruising RD. Meteen voorbij de witte
schachttoren en het ventilatorgebouw gaat u R met
links het hoofdgebouw van de André Dumont
koolmijn. Aan het einde van het hoofdgebouw gaat u
L de trap omlaag en u passeert de ingang van het
mijnmuseum, waar o.a. een maquette van de mijnsite
te bezichtigen is.
(Open van 1 april t/m 31 okt. dagelijks van 13 tot 18
uur. Ma gesloten. Van 1 nov. t/m 31 mrt vrijdag t/m
zondag van 13 tot 18 uur. U kunt hier ook iets
drinken).
Nabij het grote beeld/kunstwerk “Faith” gaat u L met
links de voorkant van het mooie hoofdgebouw. ****
Voorbij de hoofdingang loopt u RD de trap omhoog
Boven gaat u L en u passeert weer de witte
schachttoren en het ventilatorgebouw.
(Hier werden de mijnwerkers via liften, aangedreven
door het schachtwiel, beneden naar de mijn
gebracht/opgehaald. Van 1924 tot 10 sept 1987 werd
in deze mijn steenkool gedolven. De twee (metalen)
schachten hadden een diepte van 1208 m (diepste in
de Kempen) en 1088 m. In 1949 werkten 6834
mensen in deze steenkolenmijn).
Loop onder de verbindingsbrug door en ga dan
schuin R (rood/geel/blauw/groen/grijs/fietsroute 508)
over de smalle asfaltweg. Aan de kruising bij ww 265
gaat u R met links de overdekte zitbanken. Negeer
graspad links naar volgende overdekte zitbanken.
4. Vlak daarna gaat u L over het vlonderpad door
het natuurgebied en op het vlonderpad passeert
u twee zitbanken. Aan de 3-sprong gaat u R. Aan
de T-splitsing, bij zitbank op vlonderpad, gaat u
R. Na 10 m gaat u aan de 3-sprong bij de
volgende zitbank L. Aan de kruising met stalen
rooster pad, gaat u RD. Aan de volgende
4-sprong gaat u verder RD over het vlonderpad.
Aan de smalle asfaltweg gaat u L. (Voor u ziet u
weer de witte hoge schachttoren). Loop RD met
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links het, in aanbouw zijnde, zonnepanelenpark
(sept 2022). Bij Lantaarnpaal 12519, waar de weg
naar links buigt, gaat u R het graspad. Aan de
T-splitsing gaat u L. Aan de 3-sprong, bij ww 263,
gaat u RD (rood/geel). Aan de volgende 3-sprong
gaat u RD met links een smalle strook grasland.
Waar grindweg naar rechts buigt, negeert u
zijpaadje links. 100 m verder gaat L (rode
driehoek) over het graspaadje met rechts een
vijver. Aan de 3-sprong, bij ww 261, gaat u L
(geel/blauw/groen) het grindpad omhoog en u
loopt onder hoogspanningskabels door. Negeer
bij glijbaan trap rechts omlaag naar mooie
picknickweide en dan loopt het pad omlaag.
5. Let op! Meteen als u beneden komt (10 m voor
betonplatenweg/voetbalveld), gaat u aan de
omgekeerde Y-splitsing scherp L over het paadje
dat even verder naar rechts buigt. Aan de
3-sprong bij houten brug/trap gaat u RD
(geel/blauw/groen). U loopt de Stiemerbeekvallei
binnen en volg links het vlonderpad. Aan het
einde
van
het
vlonderpad
gaat
u
L
(geel/blauw/groen) over het bospad. Vlak daarna
gaat u aan de 3-sprong R (geel/blauw/groen) en u
loopt even verder over drie vlonderpaden. Aan de
3-sprong gaat u RD (geel/blauw/groen). Negeer
zijpaadje/vlonderpad links. Steek bij ww 264 de
smalle
asfaltweg
over
en
loop
RD
(geel/blauw/groen). U passeert tweemaal een
veerooster. Na 400 m gaat u bij woning, asfaltweg
en bij boomzitbank L (geel/blauw/groen), over het
grind-/zandpad
met
rechts
de
grote
Hornzeevijver, die in de zomer droog kan staan.
Bij markeringspaal loopt u RD over het smalle
pad. Aan het einde van de grote vijver buigt het
pad naar rechts.
6. Bij infobord loopt u RD (geel/blauw/groen) het
smalle bospad omhoog. Meteen daarna, na trapje
gaat u beneden aan de Y-splitsing R en na 10 m
gaat u aan de 3-sprong L (geel/blauw/groen) het
grindpad omhoog. Aan de kruising gaat u RD
(geel/blauw/groen). Meteen daarna gaat u aan de
kruising, bij ww 272, RD en u steekt weer de
voormalige spoorlijn As-Waterschei-Eisden over.
Aan de Y-splitsing, voor zonnepanelen, gaat u L
(rood/geel/blauw/groen) en loop RD het 75 treden
tellende trappenpad omhoog. Boven gaat u R
(rood/geel/blauw/groen) over de brede grindweg
en u passeert meteen links een bijzondere
zitbank en een mooie vijver
^^^^ (Hier heeft u mooi uitzicht op de kale
steenberg/terril waar u boven op de top bent
geweest).
Na 600 m (het pad draait richting terril), meteen
voorbij rechts beneden gelegen grasvelden en
paardenbak, komt u bij een zitbank aan een kleine
vijver, een mooi pauzeplekje na 9,8 km lopen. Ga
hier bij ww 276 R (rode driehoek) over het licht
stijgende pad met rechts een steile helling.
Het pad wordt een bospad. (U loopt hier in de flank
van de steenberg/terril). Na 500 m gaat u aan de
ongelijke 5-sprong RD (rood) het pad omlaag.
7. Beneden aan de 4-sprong gaat u RD
(ruiterroute 82) over het brede pad, dat naar

rechts buigt en een licht dalend pad wordt. (U
verlaat de rode route). Aan de 3-sprong voor bos
gaat u RD over het bospad. (U verlaat ruiterroute
82). Let op! U loopt over een kleine zandheuvel
en meteen beneden aan de zandheuvel gaat u
aan de kruising RD. Na 10 m gaat u aan de
3-sprong L en negeer meteen zijpaadje links
omhoog. Let op! volg dit kronkelend pad met
links van u de terril. Negeer paadjes links
omhoog en even verder, aan de omgekeerde ysplitsing (met onduidelijk graspad), draait het
paadje rechts naar het verharde bosweg. Steek
de bosweg over en loop RD. (Hier aan de bosweg
ziet u rechts in de verte een woning). Na 10 m gaat
u aan de 3-sprong RD/L over het kronkelend
bospad. Aan de semi T splitsing/4-sprong R over
de bredere bosweg. Negeer diverse zijpaden en
kruisingen en volg de bosweg RD. Na ruim 300 m
komt u uit het bos en volg de veldweg/graspad
RD met rechts een akker en links de bosrand.
Voorbij hoogspanningskabels gaat u aan de
kruising bij woning (nr. 9) en asfaltweg L over de
veldweg richting hoogspanningsmast.
8. Aan de T-splitsing onder hoogspanningskabels
gaat u R (blauw) over het pad/veldweg gelegen
tussen akkers/weilanden. Aan het einde buigt de
veldweg naar rechts en volg de smalle klinkerweg
door de buurtschap Zevenhuizen. Aan de
3-sprong gaat u L (blauw/Jeneverbesstraat) over
de asfaltweg, die vlak daarna naar links en dan
naar rechts buigt. Negeer zijpaden. Aan de
4-sprong met de Meeuwerweg, gaat u RD (blauwe
ruit) over de bosweg. Aan de omgekeerde Ysplitsing bij afsluitboom gaat u RD (blauw).
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong RD
(blauw/groen/geel) en u passeert even verder
links een picknickbank, een mooie pauzeplek na
12,6 km lopen.
(Hier
bij
picknickbank
zit
u
tussen
de
jeneverbesstruiken. De brede struiken zijn de
vrouwelijke en de smalle zijn de mannelijke (geen
vruchten) struiken).
Volg nu het mooie pad, gelegen tussen
jeneverbesstruiken, RD. Aan de 3-sprong bij
ww 284 gaat u L (geel/blauw/groen) over het
smalle pad door de heide. Aan de T-splitsing gaat
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u R (geel/blauw/groen). Meteen daarna gaat u aan
de 3-sprong L (geel/blauw/groen).
9. Let op! Na 50 m gaat u R het zeer smalle paadje
omlaag. (Omlaag lopend ziet u voor u een grote
vijver). Beneden aan de Y-splitsing gaat u L met
rechts de grote gemeentelijk visvijver, de
voormalige gemeentelijke grindgroeve van
Opglabbeek.
(Hier heeft u aan de rand van de vijver mooi zicht op
de prachtig gelegen vijver).
Het paadje loopt omhoog. Boven aan de
T-splitsing gaat u R over paadje, dat meteen naar
links buigt, door de heide. Aan de bosrand bij
houten afsluitboom gaat u RD over het bospad.
(Als u hier voor afsluitboom R het paadje inloopt,
heeft u na 30 m weer mooi uitzicht op de vijver).
Aan de T-splitsing, met in het midden
struikgewas, gaat u R (geel/blauw/groen). Aan de
3-sprong gaat u R/RD met rechts de beboste
voormalige grindgroeve. (U verlaat hier de
wandelmarkeringen). Aan de T-splitsing met
afsluitboom gaat u R, met rechts de beboste
voormalige grindgroeve. Bij huis (nr. 220) maakt
het pad een lusje naar links. Voor de
toegangspoort van dit huis gaat u R over de veldgrindweg. Aan de 3-sprong bij elektriciteitspaal
gaat u RD met rechts achtertuinen van leuke
optrekjes. Aan de volgende 3-sprong gaat u RD
verder langs de achtertuinen. Bij huis
“Reigershof” gaat u RD over het licht dalende
fietspad, langs de doorgaande weg. Na 150 m
gaat u aan de 3-sprong L en u komt meteen
rechts weer bij traiteur ’t Gerechtje, de sponsor
van deze wandeling, waar u op het terras nog iets
kunt eten of drinken. Is het geen terrasweer, dan
kunt u binnen in de huiskamer (20 zitplaatsen)
terecht (zeker doen) waar bij koud weer de
speksteenkachel brandt Ze hebben er heerlijke
broodjes. Alle vlaai/gebak, bekend in de regio,
wordt zelf gebakken. Koffie met alle soorten vlaai
kost 5,00 euro (sept. 2022). Zin in een glas bier,
ook dat is verkrijgbaar. De vriendelijke uitbaters
vernemen graag wat u van de wandeling vindt.
Heeft u een feestje, dan is deze traiteur een
uitstekende keuze.

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.

