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Startpunt: Restaurant - Taverne De Waterhoek, Olmensebaan 126, Balen (Olmen).   
 



 
  blz 2 van 2 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8.98 km  2.10 uur  14 m  15 m 
 

Ten zuiden van de stad Mol ligt aan het kanaal Dessel-Kwaadmechelen Restaurant - Taverne de Waterhoek. 
Tijdens deze gemakkelijke en waterrijke wandeling, wandelt u eerst een mooi stuk langs het kanaal en via 
o. a. een bospad loopt u naar de buurtschap Rosselaar. Via veldweg loopt u naar de buurtschap Hulsen en 
dan wandelt u over leuke bospaden naar de Grote Nete, die altijd bruin is. Via  prachtig pad door 
moerasgebied komt u op een klein schiereiland in een vijver waar een  schuilhut staat, een fijne pauzeplek 
na 6 km.  U wandelt een prachtig stuk over vlonderpaden langs fraaie vijvers en een mooi stuk langs de 
Grote Nete. Langs het kanaal loopt u terug naar het startpunt. 
 

 
 

1558. BALEN 9 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang loopt u RD naar het 
kanaal en gaat u aan de 3-sprong bij 
wandelknooppunt (wkp) 10 L (1) over het asfalt-
jaagpad met rechts het  15,7 km lange kanaal 
Dessel-Kwaadmechelen, dat uitkomt op het 
Albertkanaal, de verbinding tussen Luik en de 
haven van Antwerpen.  Na 800  m gaat u bij wkp 1 
L (91) over het bospaadje en voorbij rood/witte 
palen volgt u het pad.  Meteen daarna aan de  
4-sprong bij wkp 91 gaat u RD (92) over de 
doodlopende asfaltweg, die na 200 m een gras- 
bospad wordt, dat voor afrastering naar rechts (92) 
buigt.  Negeer zijpaden en na 600 m, bij 
voetbalveld, volgt u RD (92) de grindweg. Steek 
aan het einde de doorgaande weg (Olmensebaan) 
over en gaat u R over het fietspad.  Na 150 m gaat 
u aan de kruising in de buurtschap Rosselaar L 
(Graanstraat). Negeer, bij wkp 5, zijweg rechts en 
loop RD (8). 250 m verder gaat u, voorbij  
huisnr. 46, aan de 4-sprong RD/L (Graanstraat) 
verder langs de doorgaande weg.    
 

2. Na 200 m gaat u aan de 3-sprong RD 
(Leemkuilenweg/8)).  Na 25 m gaat u aan de  
3-sprong R (8) over de betonplatenweg, die na  
100 m een veldweg wordt.  Aan de T-splitsing bij 
wkp 8 gaat u R (3). Na 600 m gaat u aan de smalle 
asfaltweg L. Na bijna 500 m in de buurtschap  
Hulsen steekt u de doorgaande weg (Sint-
Hubertuslaan) over en gaat u L over het fietspad.  
Na bijna 400 m, 40 m voorbij huisnr. 14, gaat u R 
(14) over het bospad.  Aan de T-splitsing bij  
wkp 14 gaat u R (13) over de bosweg.  Na 50 m 
gaat u aan de 4-sprong bij houten stal RD. Aan de 
4-sprong met klinkerpad gaat u scherp L over de 
bosweg in.  Na bijna 100 m gaat u L over het 
smalle bospaadje.  (let op braamstruiken!).   
3.   Aan het einde gaat u R. Meteen daarna, aan de 
Y-splitsing bij wkp 83, gaat u R (81). Op de hoek 

van het weiland buigt het pad naar rechts (81).    
(Na veel regenval kan een stuk erg drassig zijn). Loop 
dan meteen door het rechts gelegen weiland. Aan 
de T-splitsing gaat u L (81) over de veldweg. Aan 
de 3-sprong bij nauwe doorgang gaat u RD (81) 
over het vlonderpaadje. Aan de T-splitsing voor de 
80 km lange  Grote Nete gaat u R (81).  Aan de  
T-splitsing steekt u L, via houten brug, de beek 
over en volg het mooie bospad. U passeert enkele 
smalle bruggetjes en vlak voor een bredere platte 
houten brug gaat u R over het smalle paadje. Houd 
R aan en loop naar de schuilhut op het 
schiereilandje, een fijne pauzeplek na 6 km.   
 

4. Na de pauze loopt u hetzelfde pad terug en gaat 
u R (81) over de platte houten brug.  Volg dan RD 
(81) het pad.  Aan de T-splitsing gaat u L (81) over 
de bosweg.  Aan de 3-sprong, bij wkp 81, gaat u 
RD (80).  Aan de 4-sprong, bij wkp 81, gaat u L (82) 
over het graspad.  Voorbij een soms drassig stuk 
steekt u via houten brug de Heiloop over en volg 
RD (82) het mooie vlonderpad. Aan het einde van 
het vlonderpad volgt u het pad met links een fraaie 
vijver.  Voorbij de vijver gaat u aan de T-splitsing L 
(82). Een eindje verder  passeert u rechts de 
volgende mooie natuurvijver. U passeert een 
zitbank, genietplekje na 7,2 km.  Een eind verder  
buigt het pad rechts langs Grote Nete.     
 

5.   Een eind verder steekt u de beek over en volgt 
u de veldweg.  Aan de T-splitsing bij wkp 82 gaat u 
L (83). Let op! Aan de omgekeerde Y-splitsing 
(circa  20 m voor knooppuntpaal) gaat u scherp R 
over het bospad.  Aan de 3-sprong gaat u RD (12) 
door de bomenlaan.   
Aan de T-splitsing, bij wkp 12, gaat u L (11) over 
het jaagpad langs het kanaal. U loopt onder de 
brug door en dan komt u links weer bij het 
startpunt. 

 

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.   
 

 

 

 


