
 

 

 1584. OUDSBERGEN (Opglabbeek) 11,2 km - 7,4 km 
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GPS afstand Looptijd  Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,16 km  2.25 uur   28 m 51 m 
 

Ten noorden van Genk, ligt in de gemeente Oudsbergen de plaats Opglabbeek.  Tijdens deze gemakkelijke 
en afwisselende wandeling door de mooie natuur van Bosbeekvallei, wandelt u via rustige smalle asfaltweg 
het dorp uit en dan struint u door de bossen langs enkele fraaie vijvers. Via veldwegen en paden loopt u 
naar het knooppunt van de wandeling en dan maakt u een mooie lus door het bos naar een prachtige 
vijver. In een klein gehucht passeert u de St. Michaelskapel en dan loopt u terug naar het knooppunt. Via 
mooie paden wandelt u  terug naar het Theaterkaffee met ruim terras.  Het wandelgebied wordt goed 
onderhouden met prachtige boomzitbanken en goede markeringen.  U kunt de route inkorten tot 7,4 km. 
 

 
 

Startadres:  Theaterkaffee, Gildenstraat 16, Opglabbeek (Oudsbergen).  Tel; 0032-89235132. Geopend: 
Dagelijks vanaf 09.00 uur, dinsdag gesloten.  Parkeer in de straat of achter het gebouw op de parkeerplaats 
bij de school. 
 

U kunt ook starten in de Bampsstraat 25, Opglabbeek. Parkeer dan aan de 4-sprong bij begin doodlopende 
weg. Aan het einde van de doodlopende asfaltweg bij nr. 25 loopt u RD over de veldweg.  Vlak daarna bij 2 
nauwe doorgangen gaat u R (rood/oranje/paars/blauw) over het bospaadje.  Ga dan verder bij **** in punt 3. 
U kunt dan na 7,5 km pauzeren bij de sponsor.   

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://theaterkaffee.be/
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1584. OUDSBERGEN (Opglabbeek) 11,2 km - 7,4 km 
 

1. Vanaf het terras loopt u richting St. 
Lambertuskerk, die meestal te bezoeken is en ga 
L de klinkerweg omhoog, met rechts de kerk.  
 

(De Sint-Lambertuskerk is opgetrokken in 
Maaslandse gotiek. Het oudste gedeelte van de kerk, 
de westertoren, dateert uit circa 1300. Het schip en 
het koor zijn 16e- eeuws. Het kerkgebouw kreeg zijn 
huidige uitzicht bij een laatste uitbreiding in 1928). 
 

Voorbij het ijzeren hek, einde kerk, gaat u R 
omlaag en na 10 m gaat u aan de 3-sprong L over 
het graspad. Aan het einde, voorbij infobord 
“Pluktuin”, steekt u R via zebrapad de 
doorgaande weg over en gaat u voor huisnr. 24 L 
(Weg naar Opoeteren)  omhoog.  Na bijna 200 m, 
even voorbij basisschool De Lettertuin, gaat u 
aan de 3-sprong R (Vinkenkantstraat) omlaag.  
Beneden aan de volgende 3-sprong gaat u RD 
(fietsroute 59).   Na 400 m gaat u aan de 3-sprong 
bij verbodsbord RD (Diepestraat) over de smalle 
asfaltweg/fietspad/voetpad. Negeer zijpaden en 
volg geruime tijd RD de asfaltweg, met rechts het 
natuurgebied de Bosbeekvallei.  
 

(Na 200 m passeert u links een schuilhut met 
picknickbank).  
 

Na bijna 900 m, voorbij afsluitboom en waar de 
smalle asfaltweg naar links buigt, gaat u R over 
de bosweg.  
 

2. Let op! Na 30 m, waar de bosweg naar rechts 
buigt, gaat u RD langs het houten hek (uitsluitend 
voetgangers) over het begroeide bospaadje met 
rechts afrastering/houten woning. Na ruim 50 m 
gaat u aan de 3-sprong RD over het paadje dat 
meteen naar rechts buigt. Aan de omgekeerde  
Y-splitsing gaat u RD (paarse trapezoïde) over de 
bosweg, die naar links buigt. Na 100 m gaat u aan 
de 3-sprong R (paars) en volg het leuke paadje 
langs enkele fraaie vijvers met waterlelies. 250 m  
verder steekt u een bruggetje over en meteen 
daarna, aan de 3-sprong, gaat u L (paars) en 
passeert u rechts een zitbank, een genietplekje.  
Bij houten afscheiding  en afsluitboom buigt het 
pad naar rechts (paars) en wordt een grindpad. 
Negeer zijpaden.  
  

(Als u na 300 m R  over het bospad gaat, komt u na 
150 m op een mooi vlonderpad met uitzicht op een 
moeras, even doen!). 
 

3. Na 350 m aan de 3- sprong bij zitbank, gaat u L 
(rood/oranje/paars/blauw) over het graspad door 
het mooie natuurgebied.  
 

(Vlak voor de 3-sprong kunt u ook L (paars), via 
nauwe doorgang, over het graspad gaan dat meteen 
naar rechts buigt en u komt dan bij de picknickbank). 
 

U passeert meteen rechts een mooie 
picknickbank. (Volg nu tot nader order de 
markeringen rood/oranje/paars/blauw). Na 250 m 
voorbij bruggetje, gaat u meteen voorbij nauwe 
doorgang aan de 4-sprong L over de veld- 
grindweg, die na 200 m een bospad wordt. Na  
300 m buigt, in het bos, het bospad bij 
“bruggetje” naar rechts en volg verder het 
bospad.   
 

(Na 100 m passeert u links een vijver). 
 

Na 200 m wordt het bospad een (grind)pad 
gelegen tussen afrasteringen/struikgewas. Na de 
volgende 200 m, gaat u bij infobodje L, via nauwe 
doorgang over het pad met links een 
heidegebied.   
 

(Rechts ziet u op dak een witte koepel 
(sterrenobservatiepost ?).  
 

Voorbij vlonderpad, gaat u aan de 4-sprong, via 2 
nauwe doorgangen RD over het bospaadje.  **** 
Voorbij volgende vlonderpad passeert u weer een 
nauwe doorgang.  
 

4. Aan de T-splitsing, bij zitbank (knooppunt van 
de wandeling), gaat u L (rood/geel/blauw/groen) 
de smalle asfaltweg omlaag (U loopt nu het 
verbindingsstukje. U verlaat hier oranje en paars).     
 

(Degene die 7,4 km loopt, gaat hier R 
(rood/oranje/paars/blauw), over de smalle asfaltweg. 
Ga dan verder bij **** in punt 6).  
 

Beneden steekt u de 24 km lange Bosbeek over, 
die in Maaseik in de Maas uitmondt, en loop RD  
de smalle asfaltweg omhoog. Na 100 m gaat u L 
over het bospad dat meteen naar links buig met 
rechts een heuvel.  (U  verlaat de 
wandelmarkeringen). Negeer zijpaadjes. Na 600  m 
gaat u aan de 3-sprong verder RD. Negeer 
zijpaadjes. 150 m verder passeert u rechts een 
mooie vijver met mogelijk veel kikkergekwaak.  
Aan het einde van de vijver passeert u een nauwe 
doorgang en volg het bospad (even) omhoog dat 
boven een grindpad wordt. Na 300 m gaat u aan 
de 4-sprong R over het smalle licht stijgende pad 
met links afrastering/akker en rechts een rij 
bomen.  
 

5.  Boven aan het einde van de akker, gaat u aan 
de 4-sprong L met rechts de bosrand. Aan de 
volgende 4-sprong gaat u R het bospad omhoog.   
Aan de T-splitsing, voor akker, gaat u L de grind-
veldweg omhoog. Meteen daarna aan de 3-sprong 
gaat u R (rood/geel/oranje) over de grindweg. (Als 
u hier RD loopt, komt u meteen bij een zitbank). Aan 
de volgende 3-sprong, bij wandelwissel 132, gaat 
u RD (Langstraat) over de smalle asfaltweg.   
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Aan de kruising gaat u R (Caelenbergstraat). Aan 
de Y-splitsing bij wegkruis gaat u L.  
Voor spijlenafrastering/inrit van de Sint 
Michaelskapel gaat u L het graspad omhoog met 
links afrastering.  
 

(U kunt even RD over de asfalt-/grindweg naar de 
kapel lopen. Bij de linde, waaraan een kapelletje 
hangt, komt u rechts bij de ingang van de kapel.   In 
de naast gelegen woning is soms de priester 
aanwezig die graag opendoet. In het huis, vlak voor 
de inrit rechts, woont een vrouw die ook de sleutel 
heeft.   
 

Het was hier in een boerderijtje op de Caelenberg 
waar de Vlaamse historicus Karel van Isacker (1913-
2010) zich vestigde toen hij met emeritaat ging. In de 
jaren zestig van de vorige eeuw was professor van 
Isacker de eerste Jezuïet in Vlaanderen, die in 
burgerkleding ging lopen. Maar hij was ook weer de 
eerste die zijn toog aandeed en de H. Mis uit zijn 
jeugd ging opdragen.  Op 15 aug 1998 werd boerderij 
Berger, na een grondige verbouwing, omgevormd tot 
kapel, die werd toegewijd aan de Heilige Michaël. 
Dagelijks is er een H. Mis (indultmis) en op 
hoogfeesten wordt deze opgeluisterd door bekende 
gregoriaanse koren. 
 
Na 150 m buigt het pad, bij wilduitkijkhut, haaks 
naar links met rechts de bosrand. Aan de smalle 
asfaltweg gaat u R omlaag. Na 100 m, aan het 
einde van de akker, gaat u bij verbodsborden R 
het smalle bospad omlaag. Negeer zijpaden en 
volg  geruime tijd RD het mooie holle smalle 
bospad. (Loop een eind verder links om de 
omgevallen boom heen en loop dan verder RD met 
links een grubbe).   
 

6.  Na 500 m loopt u vlak langs een rechts 
gelegen weiland, waarin een mooie eik staat. 
Negeer zijpaadjes. Aan de  smalle asfaltweg gaat 
u L (Ouwerterweg/rood/ geel/blauw/groen) 
omlaag en u steekt u weer de Bosbeek over.  (U 

bent hier al geweest).  Boven aan de 3-sprong bij 
zitbank gaat u RD (rood/oranje/paars/blauw) over 
de asfaltweg.  **** Aan de 4-sprong bij zitbank 
gaat u RD (Ouwerterweg) over de grindweg met 
even verder links een rij eiken.  Aan de 3-sprong 
gaat u RD (rood/paars/blauw), verder over de 
grindweg, die een asfaltweg wordt. Aan de  
3-sprong, aan de rand van Opglabbeek, gaat u R 
(rood/paars/blauw) over de doodlopende 
asfaltweg, die een veldweg wordt.  Aan de 
volgende 3-sprong gaat u L (ruiterroute 80) over 
de veldweg.  Aan de 3-sprong gaat u R over de 
bosweg, met rechts een greppel. Aan de 4-sprong 
gaat u L (rood/paars/blauw) via houten doorgang 
over het smalle (bos)pad. Na 300 m gaat u voorbij 
volgende nauwe doorgang bij zitbank L (X) over 
de grindweg, die een asfaltweg wordt.  
 

7. Na 200 m gaat u L (X) over de veldweg met 
rechts afrastering paardenweiland. Aan de  
4-sprong gaat u RD (X) over de asfaltweg.  Aan de 
T-splitsing bij vervallen (2022) kapel gaat u R (X).  
Vlak daarna gaat u meteen voorbij huisnr. 16 L (X) 
over het smalle pad gelegen tussen haag en 
schutting. Meteen voorbij stenen schuur/stal, 
gaat u R (X) via houten doorgang over het smalle 
pad, met rechts de schuur/stal. Volg geruime tijd 
het leuke pad dat een aantal haakse bochten 
maakt. (Na ruim 300 m passeert u links een 
dierenweide).  Na 600 m gaat u aan de doorgaande 
weg R en meteen daarna, bij huisnr. 24, steekt u L 
via zebrapad de doorgaande weg over en volg bij 
infobord “Pluktuin” RD het graspad richting kerk. 
Vlak voor de kerk gaat u R omhoog en meteen 
daarna, bij ijzeren hek, loopt u de klinkerweg 
omlaag met links de kerk. Aan het einde van de 
kerk gaat u R en u komt weer bij  Theaterkaffee, 
de sponsor van deze wandeling, waar u binnen of 
op het terras nog iets kunt eten of drinken.  
 
 

   
Auteur: Jos Wlazlo.   
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur. 
 

 


