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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

18,06 km  4 uur  40 m  40 m 
 

Startpunt: Bistro In ’t Groene Goud, Dorpsstraat 4.1, Lummen. Tel; 0032-473111660.  Open vanaf 09.00 uur, 
Maandag gesloten.  U kunt parkeren aan de achterzijde van de bistro op een parkeerplaats, navigatie: 
Binnen Vrijheid 2, Lummen. 
 

Startpunt: Wandelparkeerplaats aan de Beekstraat in Linkhout. Start bij punt 4. 



 
  blz 2 van 3 

 

 
 
Nabij het autowegkruispunt Lummen ligt ook de gelijknamige plaats Lummen.  Tijdens deze flinke maar 
gemakkelijke wandeling, wandelt u door twee mooie natuurgebieden, verbonden met een verbindingsstuk. 
U wandelt eerst door de bossen van natuurgebied Willekensberg, met leuke bospaadjes en via de 
verbindingsweg loopt u naar het dorp Linkhout.  U volgt een mooi graspad langs de Demer en dan volgt u 
een prachtig pad langs het Schulensmeer.  Bij de parkeerplaats (alternatief startpunt) volgt u zeer geruime 
tijd de zanddijk en daarna de grasdijk met prachtig uitzicht rondom het meer.  Via het verbindingsstuk 
loopt u naar het natuurgebied Schalbroek, met prachtige vijvers en dan wandelt u een mooi stuk langs de 
Mangelbeek waar u nog een watermolen passeert. Voorbij een kasteelboerderij loopt u Lummen binnen. 
Tip: U kunt ook starten op de wandelparkeerplaats aan het Schulensmeer en dan fijn pauzeren of lekker 
lunchen in Lummen bij de bistro. Start dan bij punt 4.  Het verbindingsstuk gaat langs een doorgaande weg 
maar de twee natuurgebieden zijn absoluut de moeite waard! 
 
 

 
 

1557. LUMMEN 18 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de bistro gaat u 
R. Voorbij de mooie muziekkiosk gaat u L.  
 

(De kiosk stamt uit 1887 en werd in 2009 
gerestaureerd. Voor de bouw van de kiosk werden 
voornamelijk knoteiken gebruikt.  
 

Het oude gedeelte van het gemeentehuis stamt uit 
1899 en is gebouwd in neorenaissancestijl)  
 

Aan de kruising gaat u R over de eenrichtingsweg 
langs de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk (1870-
1872).   
 

(Naast de kerk, op het  voormalige kerkhof,  staat de 
rijksmonumentale in art-nouveaustijl gebouwde 
grafkapel (1904) van de familie Henry Willigen-
Glavany). 
 

Aan de omgekeerde Y-splitsing bij de 
harmoniezaal van de Koninklijke Harmonie Sint 
Cecilia (1848) gaat u RD (Kerkstraat). Aan de ruime 
3-sprong bij wegwijzer gaat u RD (Kerkstraat/N725) 
langs de bushalte, langs de doorgaande weg. Aan 
de 3-sprong, bij monument, gaat u RD over het 
gras. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong, bij 
wegwijzers, L (Schalbroekstraat) en ga dan meteen 
rechts langs de weg over het graspad lopen. U 
passeert rechts een wit hoogspanningshuisje en 
50 m verder gaat u schuin R het holle pad omhoog 
dat parallel loopt aan de rechts gelegen 
doorgaande weg.  (Na veel regenval kan het pad 
zeer drassig zijn). Na 300 m steekt u boven de 
grindweg over en loopt u  RD over het pad. Na 
bijna 100 m “raakt” het pad even de doorgaande 
weg maar blijf het pad RD volgen.    
 

2. 100 m verder aan de 3-sprong, bij 
wandelmarkeringspaal, gaat u L (20) over het 
bospad.  Aan de 3-sprong bij hol pad gaat u RD 
(20). Aan de 4-sprong gaat u RD. (U verlaat  20).   

Aan de T-splitsing bij markeringspaal gaat u L.  
Aan de 3-sprong gaat u R (wit-rood) en vlak daarna 
gaat u aan de volgende 3-sprong L. Meteen daarna  
gaat u aan de 3-sprong RD (18).  Aan de ongelijke 
4-sprong gaat u L met rechts een open stuk 
grasland.  Aan de T-splitsing gaat u R over de 
bosweg langs een weiland. Let op! Voorbij het 
rechts gelegen weiland, volgt u nog 50 m de 
bosweg en dan neemt u het eerste bospad L met 
rechts een jong bos (2022).  Aan de 4-sprong (incl.  
inrit) gaat u L over de veldweg langs een huis. Aan 
de T-splitsing voor huisnr. 39 gaat u R  
(Populierenstraat) over de asfaltweg.     
 

3. Aan de 3-sprong gaat u L (Eggelstraat).  Aan de  
voorrangsweg (Schalbroekstraat) gaat u R over 
het fietspad (16). 
 

(U loopt nu het verbindingsstuk en na 500 m loopt u 
Linkhout binnen).   
 

Negeer zijwegen. Na 800 m steekt u in Linkhout via 
spoorwegovergang de spoorlijn Hasselt- Aarschot 
over. Meteen daarna gaat u L  
(Begijnenbroekstraat). 500 m verder, vlak voor de 
brug (stuw K7), gaat u R over het graspad met 
links de Demer.  Volg nu geruime tijd het mooie 
pad langs de Demer 
 

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

Na 1,2 km gaat u aan de 3-sprong RD over de 
betonplatenweg.  Aan de kruising steekt u L via  
houten brug de Demer over.  Meteen daarna aan 
de kruising met fietspad loopt u RD omlaag naar 
het meer.   
 

(Hier passeert u het Natuur Educatief Centrum ’t Vloot 
met brasserie ’t Vloot).   

https://www.intgroenegoud.be/


 
  blz 3 van 3 

 

Aan de T-splitsing voor het Schulensmeer gaat u R 
(geel/groen/blauw) over het pad.      
 

(Bij hoog water kan het pad onder water staan. Loop 
dan terug naar het fietspad en ga L over de dijk.   Na  
1 km, aan de kruising bij brug en parkeerplaats, gaat  
u L. Ga nu verder bij punt 4).   
 

(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).   
 

Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (alle 
kleuren).  Aan de T-splitsing voor de dijk gaat u R 
(groen). Aan de kruising bij brug loopt u schuin L 
omlaag naar de parkeerplaats (Alternatief 
startpunt).    
 

4. Vanaf de parkeerplaats loopt u omhoog naar de 
kruising bij de brug en gaat u R (Beekstraat) over 
de asfaltweg met rechts de parkeerplaats.  Aan de 
3-sprong bij groot infobord gaat u RD over de 
zanddijk met links het meer.   
 

(Het kan soms voorkomen dat er werkzaamheden zijn 
aan de dijk. Als het pad is afgesloten, loop dan terug 
naar de brug en ga R over het fietspad over de dijk. 
Negeer zijpaden. Na bijna 2,5 km gaat u aan de  
T-splitsing L. Meteen daarna aan de 3-sprong bij 
pompgemaal gaat u L en via brug bij infobord steekt u 
de Demer over. Ga nu verder bij **** in punt 5)).        
 

Negeer zijpaden en volg ruim 4 km de zanddijk en 
later grasdijk.   
 

(U passeert een zitbank en loop RD (geel/rood).  Aan 
de 3-sprong bij trap gaat u RD (oranje +). Negeer 
zijpad schuin rechts omlaag. Na 100 m negeert u de 
trap rechts omlaag en loop RD (oranje +/ geel) over de 
dijk).   
 

Na ruim 4 km gaat u aan het einde van het pad L 
over de asfaltweg. Aan de 3-sprong bij infobord en 
picknickbank gaat u R over de sluisbrug/inlaat A.    
 

5. Aan de 3-sprong bij infobord en pompgemaal 
loopt u RD en steekt u via brug de Demer over.  
**** Loop nog 50 m RD en dan gaat u bij 
verbodsbord R over de veldweg. Na bijna 100 m 
gaat u  bij stalen bruggetje L over de grasdijk met 
rechts de spoorlijn. Aan de asfaltweg gaat u R.  Na 
300 m gaat u aan de T-splitsing R (Linkhoutstraat) 
en steekt u weer de  spoorwegovergang over en 
loopt u RD langs de doorgaande weg.  Loop aan 
de linkerzijde over het fietspad (U loopt nu weer het 
verbindingsstuk).  Negeer zijwegen. Na 1 km gaat u 

in Schalbroek, tegenover huisnr. 112, R over de 
doodlopende weg. Aan de 3-sprong bij zitbank 
gaat u L over het pad gelegen tussen twee vijvers.  
Aan de 3-sprong voor brug gaat u L (rood/geel) 
met rechts de Mangelbeek en links de vijver. Aan 
de T-splitsing, einde vijver,  gaat u R de brug over 
en ga dan meteen L over het pad met links de 
Mangelbeek.  Na 400 m bij watermolen en zitbank 
buigt het pad naar rechts, met links nog steeds de 
beek en rechts een vijver.   
 

(De Kleine Molen, ook wel Kleen Meulen genoemd 
werd in 1715 voor het eerst genoemd. De huidige 
molen stamt uit 1782 en is in 2002-2004 
gerestaureerd. Het huidige waterrad dateert uit 2008 
en in 2007 is de vistrap aangelegd). 
 

Aan de 3-sprong gaat u RD (rood/groen/geel).   
 

(Als u hier R gaat, komt u na 100 m bij een 
vogeluitkijkhut). 
 

Aan de T-splitsing gaat u R (geel/groen) over het 
grindpad met links nog steeds de beek.  Bij brug 
en zitbank gaat u RD (fietsroute 312/ 
Mangelbeekstraat) over de asfaltweg met links nog 
steeds de 24 km lange Mangelbeek, een zijbeek 
van de Demer.    
 

6. Na 250 m steekt u de doorgaande weg 
(N717/Schulensebaan) over en gaat u L over het 
fietspad. U steekt de Mangelbeek over en 50 m 
verder gaat u R (Pastoor  Wintersstraat).  Aan de 
T-splitsing gaat u R (Burg. Briersstraat).  Na 50 m 
steekt u weer de Mangelbeek over en meteen 
daarna gaat u L over de veldweg. (Privéweg maar 
wandelaars zijn toegestaan).    Aan de 3-sprong voor 
kasteelhoeve en achtergelegen kasteel de Burg 
gaat u L richting kerk over de veldweg, die een 
asfaltweg wordt.  

(Het kasteel, dat voor het eerst genoemd werd in 
1203,  werd in de loop der eeuwen verschillende 
malen verbouwd en heeft tegenwoordig 
een neoclassicistisch   uiterlijk). 

Steek de doorgaande weg (Ringlaan) over en loop 
in Lummen RD (Neerstraat) met rechts de 
parkeerplaats van supermarkt.  Let op! Na ruim 
100 m, vlak voor huisnr. 15, gaat u R over de 
parkeerplaats en volg dan RD het voetpad met 
links de campus van het Spectrum College.  Aan 
het einde gaat u L (Pastoor Frederickxstraat)  
langs de bushalte. Aan de T-splitsing steekt u de 
doorgaande weg (Dorpsstraat) over en gaat u L 
over het brede trottoir. Bij huisnr. 4.1 komt u 
rechts bij de bistro, de sponsor van deze 
wandeling, waar u iets kunt eten of drinken. O.a. 
de Croque Monsieur en broodje Smos (gezond) 
zijn aanraders evenals de Westmalle Tripple. De 
vriendelijke uitbaatster Leen verneemt graag wat u 
van de wandeling vindt. 
  

 
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.   


