1564. ZONHOVEN 11,6 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Startpunt: Koffiehuis Lieve, Beringersteenweg 99, Zonhoven. Tel: 0032-11823695. Geopend: woensdag
t/m vrijdag van 07.30 tot 19.00 uur, zaterdag en zondag van 08.00 tot 19.00 uur. Gelieve niet te parkeren op
de kleine parkeerplaats, maar in een van de zijstraten o. a. op de parkeerplaats in de vlakbij (100 m)
gelegen Grote Hellekenstraat 41 of in de Stationsstraat, waar de wandeling doorheen komt.
Startpunt: Wandelparkeerplaats Uitkijktoren De Wijers, Zwanenstraat 105, Zonhoven. (Tegenover Camping
Heidestrand. Dus niet de kleine parkeerplaats bij de uitkijktoren, die is bestemd voor rolstoelgebruikers!).
Vanaf uit-/ingang van de grote parkeerplaats gaat u R over het fietspad/grasberm langs de doorgaande
weg. Na 200 m, waar de weg naar links buigt, gaat u R over het bospad en meteen daarna aan de 3-sprong
bij bordje “Uitkijktoren” gaat u RD over het pad gelegen tussen twee vijvers met links de vijver. Ga dan
verder bij punt 3.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

11,59 km

2.35 uur

9m

9m

blz 2 van 3
Dit is de meest waterrijke wandeling uit deze wandelgids, u passeert ruim 45 vijvers! Aan de rand van de
Belgische plaats Zonhoven ligt Koffiehuis Lieve, een fijne lunchroom met heerlijk gebak en verse broodjes.
Tijdens deze gemakkelijke wandeling, wandelt u over mooie paden tussen het riet langs de ene vijver na de
andere vijver en dan bereikt u de mooie uitkijktoren De Wijers, waar u schitterend uitzicht heeft over de
Wijers, land van 1001 vijvers. Na nog een aantal fraaie vijvers wandelt u even door weilanden en loopt u via
een rustige verbindingsweg naar het volgende natuurgebied met de vijver grote Platwijer. Via pad langs de
spoorlijn en een rustige weg loopt u weer het dorp binnen. Tip: U kunt ook starten op de grote gratis
wandelparkeerplaats van de uitkijktoren. Die tegenover camping/recreatiegebied Heidestrand ligt en dan
na 8 km fijn pauzeren of lunchen bij het koffiehuis. U komt dan bijna aan het einde bij de uitkijktoren.

1564. ZONHOVEN 11,6 km
1. Met uw rug naar de ingang van Koffiehuis Lieve
gaat u L. Na ruim 150 m gaat u aan de 4-sprong L
(Stationstraat). Na 200 m steekt u de
spoorwegovergang over en ga RD (Katschitstraat)
over de doodlopende weg. Waar de asfaltweg
voorbij de links gelegen vijver ”Kastke” en de
rechts gelegen vijvers van viskwekerij Vandeput
bij het waterzuiveringsstation Zonhoven eindigt,
volgt u RD de bosweg met rechts de Roosterbeek
en even verder voorbij brug links de beek. Na
200 m gaat u aan de Y-splitsing, bij links gelegen
kleine stuw R over het pad met rechts de
viskweekvijver. Aan het einde van de vijver gaat u
bij buis RD over het betonnen bruggetje en loop
RD met rechts de volgende viskweekvijver. Aan
de 3-sprong gaat u L met rechts de volgende
viskweekvijver en links het Zonderikbeekje. Aan
de T-splitsing voor vijver gaat u L over het
(gras)pad dat meteen naar rechts buigt. Aan de
3-sprong gaat u R en u
loopt tussen twee
viskweekvijvers door. Aan de 4-sprong bij houten
kastje gaat u L tussen twee vijvers door. Aan de
T-splitsing, bij wandelmarkeringspaal, gaat u R
(oranje cirkel/rode driehoek) over de grindweg met
links het slibbekken. Aan de T-splitsing gaat u L
(oranje/rood) over de zand- grindweg.
2. Na ruim 100 m, tegenover de links gelegen
visvijvers en het clubhuis van de “Lustige vissers”
gaat u, bij bord “Rustgebied”, R (oranje/rood).
Negeer zijpaden en blijf het pad, dat na 150 m bij
zitbank naar links buigt en later nog enkele
bochten maakt, geruime tijd RD (oranje/rood)
volgen.
(U passeert vele vijvers o.a. meteen links een met riet
begroeide grote vijver. De laatste 150 m loopt het pad
tussen de rechts gelegen vijver genaamd Bovens
vijverke en de links gelegen grote vijver genaamd
Kleine vijver door).
Na bijna 1 km passeert u bij zitbank de 15 m hoge
fraaie uitkijktoren De Wijers, die u absoluut moet
beklimmen.
(Het uitzicht over het vijvergebied is van bovenaf
schitterend. De uitkijktoren, die deels in het water
staat, biedt uitzicht over de vele vijvers. Boven ziet u

voor u beneden de Kleine Vijver en links het Bovens
Vijverke waar u net tussen door bent gelopen.
Wijers is de plaatselijke benaming voor een vijver
waarin vis wordt gekweekt .
Al in de 13e eeuw werden de eerste vijvers aangelegd
in opdracht van de zusters van de abdij van
Herckenrode. Het huidige complex van honderden
aaneengesloten vijvers is pas ontstaan nadat de
Zonhovense viskwekers er sinds 1865 hun
broodwinning van maakten. Zo werd het gebied een
kraamkamer en veilige haven voor tal van zeldzame
dieren en planten).
Aan de 3-sprong, met rechts een parkeerplaats
voor rolstoelgebrukers, gaat u RD (oranje/rood)
met links nog steeds de viskweekvijver genaamd
Kleine Vijver. Aan de 4-sprong steekt u R, bij
afstuitpaaltjes, de smalle asfaltweg over en gaat u
RD over het bospad. (Hier komt u straks weer terug).
Meteen daarna, aan de T-splitsing voor vijver,
gaat u R (X) over het pad dat meteen naar links
buigt met links de vijver. Aan de volgende
T-splitsing gaat u L en u loopt weer tussen twee
vijvers door.
(Degene die is gestart op de grote parkeerplaats
tegenover de camping gaat hier aan de T-splitsing R
en meten daarna aan de doorgaande weg L en u komt
weer bij de grote parkeerplaats).
3. Na 150 m buigt het pad naar links, met links de
vijver. Aan de 3-sprong gaat u R, steek bij
afsluitpalen de smalle asfaltweg over en aan de
4-sprong, voor de grote viskweekvijver, genaamd
Kleine Vijver, gaat u R over het pad met rechts de
asfaltweg en links de volgende vijver. Aan het
einde van het pad gaat u RD (oranje/rood) over de
smalle asfaltweg. Vlak daarna aan de 3-sprong,
met rechts een uitkijkwand met uitzicht op de
fraaie vijver genaamd Groot Wijven, gaat u L
(oranje/rood) met rechts twee visvijvers.
(150 m verder passeert u links een uitkijkwand met
mooi uitzicht over de vijver genaamd Winkeltje).
Aan het einde gaat u L het stalen trapje met
leuning omhoog en loop RD (oranje/rood/geel)
over het smalle pad met links de vijver “t
Winkeltje”.

Vlak
daarna,
bij
zitbank,
gaat
u
R
(oranje/rood/geel) over het korte vlonderpad en via
houten brug steekt u het Zonderikbeekje over en
loop RD over het pad gelegen tussen twee vijvers.
Aan het einde van de vijvers, bij infobord “de
vissnoeper”, gaat u aan de T-splitsing R
(oranje/rood/geel) en u steekt even verder het
Roosterbeekje over. Meteen na het beekje gaat u
aan de 4-sprong L (oranje/rood/geel) met links het
beekje. Negeer zijpaadjes

blz 3 van 3
3-sprong RD (groene rechthoek/fietsroute 91) met
links nog steeds de mooie vijver genaamd Grote
Platwijer. Na ruim 100 m buigt, bij zitbank,
genietplekje, het pad naar rechts.
(Als u hier in de bocht bij zitbank L over het smalle
bospad gaat, komt na 40 m bij een uitkijkwand met
schitterend uitzicht op de vijver).

4. Na 300 m gaat u aan de T-splitsing R
(oranje/rood/geel) over de bosweg.

Na bijna 200 m gaat u, aan de 3-sprong bij
infobord, L (groene rechthoek). (U verlaat hier
fr. 91). Volg nu geruime tijd het pad RD met links
mooie natuur en rechts afrastering van aardig
“tuintje”.

(Als u hier RD over het graspad loopt, komt u bij de
“Blauwe Kijkwand”).

(Na 300 m passeert u rechts, bij houten poorten, een
mooie tuynheg/gevlochten heg).

Negeer zijpaden. Na 300 m gaat u aan de 4-sprong
bij infobord L (oranje/geel), over het smalle pad
met
links
een
sloot
en
de
asfaltweg/Vrankenschansweg en rechts een akker.
200 m verder voor dennenhaag/woning buigt het
pad naar rechts (oranje/blauw/geel) en dan naar
links met links achtertuinen. Voorbij klaphek gaat
u, bij zitbank en infobord, RD (oranje/blauw/geel)
door het weiland met links achtertuinen. Voorbij
volgende klaphek gaat u R (oranje/blauw/geel)
over de veldweg, die even verder naar links buigt
en door bomen wordt omzoomd. Voorbij zitbank
en infobord gaat u, aan de ongelijke 4-sprong voor
huisnr. 20, R (blauw/geel/rood) over de asfaltweg.
Na 150 m, voorbij het mooi gerestaureerde huis
nr. 15, gaat u aan de 4-sprong R (blauw/geel/rood)
over het pad en na 150 m loopt u onder
hoogspanningskabels. Negeer zijpaden. Na bijna
400 m gaat u R over de rustige asfaltweg door de
rand van het bos.

Aan de T-splitsing gaat u L (groene rechthoek)
over de grindweg met rechts de spoorlijn en links
de Spoorwegvijver.

(200 m verder ziet u mogelijk in het links gelegen
natuurgebied Galloway runderen grazen).
5. Na 800 m gaat u aan de T-splitsing L
(Borgersheidestraat). Waar de asfaltweg, na ruim
250 m, naar rechts buigt, gaat u bij afsluitboom
RD over de bos-/grindweg. Aan de T-splitsing, bij
bord “112” en plaatsnaambord Kuringen-Hasselt
neemt u de tweede pad L langs het infobord.
Meteen daarna aan de 4-sprong gaat u bij
afsluitboom R (rood/blauw/geel/groen) met links
de grote vijver genaamd Grote Platwijer en rechts
de Kleykenswijers. Na 250 m gaat u aan de

(Dit is de spoorlijn/enkelspoor van Hasselt, die via
Beringen, Leopoldburg naar Mol gaat en daar aansluit
op de spoorlijn naar Antwerpen).
6. Na 400 m wordt de grindweg een asfaltweg, die
u RD volgt. Negeer zijweg links. Aan de 3-sprong,
gaat u RD (Platwijersweg) met links aan de
bosrand het grote Witven en rechts woningen. (U
verlaat hier de route van de groene rechthoek). Na
500 m steekt u, aan de kruising, R de
spoorwegovergang
over
en
gaat
u
RD
(Alkenhoofseweg) over het links gelegen fietspad.
(Meteen rechts passeert u een (gesloten) Mariakapel.
Links ligt het grote bedrijf Konings, dat vroeger
voornamelijk
jenever,
cider
en
fruitsappen
produceerde. Sinds 2007 ligt de focus op het
produceren en afvullen van alcoholische en nietalcoholische dranken in zowel glas, pet als tetrapak).
Negeer zijwegen rechts. Na ruim 400 m komt u,
aan de doorgaande weg links, bij Koffiehuis Lieve,
de sponsor van deze wandeling, waar u binnen of
op het terras nog iets kunt eten of drinken. Er is
een uitgebreide lunchkaart met o. a. verse lekkere
broodjes. Ze hebben ook heerlijk gebak en een
flesje bier is er ook te krijgen. De vriendelijke
uitbaatster Lieve verneemt graag wat u van de
wandeling vindt.
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