
1556. ZELEM 14,2 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 
 

 

 
 



 
  blz 2 van 3 

 

 
 

Startpunt: Cafetaria De Kambergen, Kruisstraat 37, Zelem. Tel: 0032-13307425.  Geopend: Dagelijks vanaf 
14.00 uur, woensdag gesloten. 
 

Startpunt: Parkeerplaats bij de sluisbrug, Beckersvaart, Lummen. Start bij punt 3. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,18 km  3.15 uur  22 m  26 m 
 

Ten oosten van de stad Diest ligt het dorp Zelem. Tijdens deze gemakkelijke en waterrijke wandeling  
wandelt u via een graspad naar de buurtschap Linkhout en dan loopt u over de dijk naar het Schulensmeer. 
Na een mooi paadje langs de Demer, wandelt u zeer geruime tijd over de grasdijk langs het Schulensmeer 
en heeft u constant mooi uitzicht. U komt weer bij de kruising van de route en dan gaat u weer een mooi 
stuk langs de Demer. Via leuke bospaadjes loopt u terug naar het café met terras.  U kunt ook starten op de 
wandelparkeerplaats bij de sluisbrug en dan pauzeren bij het café vanaf 14.00 uur. Start dan bij punt 3. 
 
 

 
 

1556. ZELEM 14,2 km 
 

1. Staande op de parkeerplaats met uw gezicht 
naar de sporthal gaat u R.  Meteen daarna bij de  
links bij glascontainers gelegen skatebaan, gaat u 
L over het graspad, dat een bospad wordt dat u RD 
volgt langs de afrastering. Na 200 m, aan de  
3-sprong bij houten reling, gaat u L en negeer 
meteen zijpad links naar het tennispark. Vlak 
daarna gaat u aan de T-splitsing bij bordje  
“Speelzone” L met links het tennispark. Negeer  
zijpaden. Aan de asfaltweg gaat u R 
(Kammestraat). Aan de kruising gaat u RD via het 
viaduct onder de snelweg E-314 door. Negeer 
zijwegen en loop RD (Kammestraat). Na ruim  
400 m gaat u, bij huisnr. 44, R over de 
doodlopende weg. Na 50 m gaat u L over het 
graspad langs de greppel. Negeer zijpaden. Aan de 
4-sprong bij kapelletje gaat u RD 
(Kerkevennenstraat) door een woonwijk van 
Linkhout. Aan de 3-sprong gaat u RD. Meteen 
daarna aan de T-splitsing, bij Sint Josephkapel  
gaat u L over het fietspad.  
 

2. Na 10 m steekt u R de doorgaande weg over, ga 
L en meteen daarna gaat u R (Beekstraat). Na  
200 m steekt u via brug de Demer over en dan gaat 
u meteen L (groen/blauw) over het fietspad met 
links de Demer. Volg geruime tijd het mooie pad 
over de dijk. Na bijna 1 km gaat u vlak voor houten 
brug R het pad omlaag, naar het Schulensmeer. 
Voor het meer gaat u L over het pad langs het 
Natuur Educatief Centrum ’t Vloot met brasserie ‘t 
Vloot.   
 

(Het Schulensmeer, het grootste binnenwater van 
Vlaanderen, is begin jaren zeventig van de vorige 
eeuw ontstaan door zandwinning t. b. v de aanleg 
van de autosnelweg E 314 tussen Lummen en 

Aarschot. Het meer wordt gevoed door water 
afkomstig van de Demer. Het is 2,8 km lang, circa 
180 breed en 7  à 8 m diep. 
 

Het natuurgebied is een broedplaats voor veel 
watervogels. Er vindt ook watersportrecreatie plaats 
zoals kajakken, windsurfen en zeilen). 
 

Meteen voorbij het restaurant gaat u L de berm 
omhoog en boven gaat u L over het fietspad. 
Meteen daarna steekt u R, via houten brug, de 
Demer over. Na de brug gaat u aan de kruising R 
(Zwarte Brugstraat) over de asfaltweg. Waar na 
100 m de asfaltweg naar links buigt, gaat u RD 
over het paadje met rechts de Demer. Volg nu zeer 
geruime tijd het prachtige paadje langs de Demer.  
 

(De 85 km lange Demer ontspringt nabij Tongeren en 
stroomt bij Werchter in de Dijle. Via de Rupel en 
Schelde komt het water uiteindelijk in de Noordzee).  
 

Na 1,2 km, aan het einde van paadje,  steekt u R 
via brug (stuw K7) de Demer weer over. Na bijna 
50 m gaat u bij links gelegen pompgemaal en bij  
infobord R door het  ijzeren hek. Negeer fietspad 
en veldweg rechts en loop L langs de afsluitboom.  
Voor het Schulensmeer gaat u L over het graspad 
en na 30 m, vlak voor de ijzeren balustrade, gaat u 
L het bospaadje omhoog. Boven gaat u R over de 
asfaltweg.   
 

3. Voorbij de sluisbrug/inlaat gaat u aan de  
3-sprong bij infobord en picknickbank L over de 
asfaltweg. Na 50 m gaat u R (geel) over het 
graspad over de dijk.   Negeer zijpaden en volg nu 
ruim 4 km het pad over de dijk met prachtig 
uitzicht.  
 

https://www.facebook.com/Cafetariadekambergen/
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(Negeer o.a. tweemaal een trap links omlaag.  U 
passeert een  zitbank, een fijne pauzeplek.    
 

U passeert een heel eind verder een afzetting die 
verwijderd is. In 2021 waren hier werkzaamheden. 
Laat even weten als het weer is afgesloten).     
 

Na ruim 4 km gaat u aan de 3-sprong bij infobord  
RD over de asfaltweg. Aan de 4-sprong bij volgend 
infobord steekt u RD de Demer over en gaat u 
meteen L over het graspad met links de Demer.        
 

4. Let op! Zodra u na bijna 600 m rechts beneden 
een veldweg ziet en rechts een boomgaard begint 
(dit is ca. 50 m voordat de beek flauw naar rechts 
buigt), gaat u R het graspaadje omlaag en volg RD 
de veldweg. Steek aan het einde de doorgaande 
weg (Linkhoutstraat) over en ga R.  Na ruim 200 m 
gaat u, bij huisnr. 307, L (Heidestraat). Aan de  
Y-splitsing gaat u L over de betonplatenweg. Aan 
de 3-sprong bij huisnr. 19 gaat u RD. 250 m verder 
buigt de weg naar rechts. Let op! Waar de weg 
bijna 50 m verder naar links buigt, gaat u RD (14) 
over het bospad langs de afrastering. Aan de  

3-sprong gaat u R (14).  Na 20 m gaat u schuin L 
het bospaadje omlaag en na 10 m gaat u aan de  
3-sprong RD.  Aan de Y-splitsing gaat u L langs de 
hoek van het weiland. Aan de 4-sprong  bij paaltje 
gaat u L over het pad gelegen tussen twee 
weilanden.  Negeer zijpaden. Aan de T-splitsing 
voor het snelwegtalud,  gaat u L over het fietspad.   
 

5.   Aan de T-splitsing gaat u R via het viaduct 
onder de E-314 door. Meteen na het viaduct gaat u 
R (Gorenbroekstraat).  Na 100 m gaat u aan de  
3-sprong L.  100 m verder gaat u bij ijzeren hek R 
over de veldweg.  Waar de veldweg naar rechts 
buigt, gaat u  RD over het paadje langs de 
afrastering. Steek de asfaltweg over en loop RD 
over het bospad. Negeer zijpaden. Aan de  
T-splitsing voor de tennisbaan gaat u L. Aan het 
einde gaat u R over de parkeerplaats en dan komt 
u weer bij het café, de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen of op het terras iets kunt 
eten of drinken. Aanraders zijn o.a. de Crocq uit 
het vuistje en Pizza baguette. 

 

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.   

 
 

 

 
 


