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Op slechts een kwartiertje rijden van de Nederlandse grens bij Stein ligt in het dorp As het Tuinkaffee. Doel 
van deze heuvelachtige wandeling is het Thorpark, met oude mijngebouwen en de twee terrils van 
Waterschei. U wandelt eerst een flink stuk door de bossen, langs een oude spoorlijn en via leuke 
vlonderpaadjes komt u bij de prachtige Hornszeevijver.  Via een vlonderpad bereikt u de Waterscheischans 
en dan loopt u het Thorpark binnen langs de mijngebouwen die mooi gerestaureerd zijn. Na een bijzonder 
stukje over vlonderpaadjes klimt u omhoog en heeft u een prachtig uitzicht op een vijver en de terrils. U 
klimt langs de beboste terril omhoog, daalt weer af naar de grindweg en dan klimt u de kale terril omhoog. 
Via een trap bereikt u de top waar u een schitterend uitzicht heeft.  Via trappen daalt u helemaal af en 
voorbij een woonwijkje loopt u via een bosweg terug naar het Tuinkaffee met terras. Neem zelf proviand 
mee, er staan genoeg zitbanken. 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres: Tuinkaffee Bistro & Shop, Bevrijdingslaan 157, As. Tel: 0032-89440250. Geopend: Dagelijks 
vanaf 09.00 uur, zondag en maandag gesloten.   U kunt parkeren op de grote parkeerplaats bij het 
Tuinkaffee  en de daar gelegen winkels, maar de poort sluit om 18.00 uur!  U kunt ook aan de overkant van 
de straat parkeren of voor het tankstation.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 12,28 km  3.15 uur  83 m  165 m 
 

 
 

                                         1614. AS  12,3 km  
 

1. Met uw rug naar het Tuinkaffee gaat u R langs 
de doorgaande weg, met rechts de mooie vijver. 
Negeer zijwegen. Na 400 m steekt u, bij frituur en 
bakkerij aan de rechterkant, via zebrapad de 
rotonde over en gaat u R.  Meteen daarna gaat u L  
(Zonnelaan). Na 50 m, waar de asfaltweg naar 
links buigt,  gaat u bij grote eik RD/R over het 
graspad met links een paardenweiland. Negeer 
zijpad rechts. 150 m verder, voorbij ingang van  
weiland, waar u mogelijk alpaca’s ziet lopen,  gaat 
u RD over het bospad. Aan de 3-sprong in het 
bos gaat u RD. Meteen daarna gaat u op de hoek 
van paardenweiland bij “infobordje” R over het 
smalle paadje met links de afrastering van het  
paardenweiland. Op de hoek van de afrastering, 
einde paardenweiland, gaat u RD over het 
bospaadje. (Let op! Hier lag een draad gespannen 
over het pad!).  Steek vlak daarna de voormalige 
spoorlijn over en ga R over het bospaadje, dat 
meteen naar links buigt en dan parallel loopt aan 
de rechts gelegen voormalige spoorlijn.  
 

(Het 70 km lange Kolenspoor was de verbindende 
schakel tussen de verschillende mijnsites waarover 
werkkrachten en goederen werden vervoerd. Het 
tracé van deze voormalige spoorlijn wordt nu op 
verschillende plekken gebruikt als fietspad).  
 

Aan het einde steekt u RD de doorgaande weg 
over en gaat u RD (blauwe en zwart pijl/na 200 m 
ook rode driehoek/groene rechthoek) over het 
bospad, dat parallel loopt aan de rechts gelegen 
spoorlijn, die u af en toe nog even ziet. Negeer 
zijpaden. Na 900 m gaat u aan de 3-sprong bij 
wandelwissel 268 RD (rode driehoek).  
 

2. 100 m verder steekt u, voorbij houten 
afsluitboom, de volgende doorgaande weg over 
en gaat u bij wit bordje ”Kabel Elia” RD over het 
bospad. Negeer zijpaden en blijf geruime tijd het 
paadje volgen, parallel aan de rechts gelegen 
voormalige spoorlijn. Na ruim 400 m loopt u bij 
hoogspanningsmast verder RD. Vlak daarna gaat 
u aan de Y-splitsing L via pad het heuveltje 
omhoog. Meteen voorbij heuveltje gaat u 
beneden aan de 4-sprong RD.  Na 250 m aan de  

4-sprong, met rechts een wit/blauwe leidingpaal, 
gaat u L (gele zeshoek/blauwe ruit/groene rh)  en 
meteen daarna gaat u aan de  
5-sprong RD/schuin L  (geel/blauw/groen).  50 m 
verder, aan de Y-splitsing, gaat u R omlaag en 
loop vlak daarna beneden RD/R de trap omhoog.  
Volg het pad RD (geel/blauw/groen) door de 
Stiemerbeekvallei, met meteen links een vijver en 
even verder links de  mooie Hornszeevijver. Aan 
het einde gaat u aan de 3-sprong, bij enkele 
huizen, R (geel/blauw/groen) over de grindweg.  
 

(Hier staat aan de vijver een  zitbank, een 
genietplekje).  
 

Negeer zijpaden. Het grindpad wordt een bospad 
door de Stiemerbeekvallei en u passeert na 100 m 
en na bijna 300 m een veerooster.  Steek bij  
ww 264 de smalle asfaltweg/fietsstraat over loop 
RD (rood/geel/groen/blauw) over het grindpad.  
Negeer zijpad rechts richting vlonderpad.   
 

3. Aan de 3-sprong, bij grote zitbank, gaat u RD 
(geel/blauw/groen) en even verder loopt u over 
het ruim 100 m lange vlonderpad en volg dan 
verder het bospad en even verder steekt u een 
kort vlonderpad over.  Aan de T-splitsing gaat u L 
(geel/blauw/groen) en 50 m verder gaat u R over 
het bijna 100 m lange vlonderpad.  Aan de T-
splitsing, einde vlonderpad en voor greppel, gaat 
u R en meteen daarna steekt u L 
(geel/blauw/groen), via houten brug/trap, de 
greppel/”gracht” over horend bij de  
16e eeuwse Waterscheischans, die hier in de 
Stiemerbeekvallei lag. Volg RD het grindpad door 
de kleine schans, die aangelegd werd om 
inwoners te verdedigen tegen vreemde troepen. 
Voorbij platte brug gaat u aan de 4-sprong bij 
infobordje “16 eeuwse Quade (oude)  Schans” R 
(geel/blauw/groen) over het betonplatenpad. Vlak 
daarna gaat u  RD verder over het betonnenpad.  
 

(U verlaat de wandelmarkeringen. . U loopt hier door 
buurtpark Schansbroek) 
 

Aan de 4-sprong bij speelterrein “Schansbroek” 
gaat u RD met links volkstuintjes.  
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Negeer zijpaden.  Aan de ongelijke 4-sprong gaat 
u RD  het betonnenpad, gelegen tussen 2 vijvers, 
omhoog. Boven aan de kruising op het voormalig 
mijnterrein gaat u RD (fr. 508) over de 
doodlopende betonplatenweg.   
 

(Als u na 50 m L de brede trap omlaag gaat, kunt u 
een rondje om het mooie hoofdgebouw, van de  
voormalige André Dumont steenkolenmijn, lopen.  
Beneden bij de hoofdingang van het hoofdgebouw 
(Thor Central/nu business- en evenementencentrum) 
loopt u RD.  
 

Op de hoek gaat u R met rechts het hoofdgebouw en 
u passeert de ingang van het mijncafé/museum, waar 
o.a. een maquette van de mijnsite te bezichtigen is. 
Zeker even binnenlopen   
 

Loop de trap omhoog en ga boven R met rechts de 
achterkant van het hoofdgebouw. Bij de  
schachttoren/blok met ophaalgebouw en het  links 
staande ventilatorgebouw gaat u L. Ga nu verder bij 
**** in dit punt). 
  

Loop bij ijzeren hek en twee pilaren RD met 
rechts de hoge schachttoren/blok met 
ophaalgebouw en links het ventilatorgebouw.  
 

**** (De andere schachtoren is afgebroken en stond 
even verder rechts van deze schachttoren. 
 

Hier werden de mijnwerkers via liften, aangedreven 
door het schachtwiel, beneden naar de mijn 
gebracht/opgehaald. De mijn was van 1924 tot  
10 sept 1987 operationeel. De twee (metalen) 
schachten hadden een diepte van resp. 1208 m 
(diepste in de Kempen) en 1088 m. In 1949 werkten 
6834 mensen in deze steenkolenmijn). 
 

Loop onder de verbindingsbrug door en ga dan   
RD/R (rood/geel/blauw/groen/ grijs/fr.508) over de 
smalle asfaltweg. Negeer zijpaden.  
 

(Voor u ziet u de hoge mijnsteenberg/terril waar u 
straks overheen loopt. Rechts ziet u het campus 
EnergyVille (in ontwikkeling 2022). 
 

4. Aan de kruising bij ww 265 gaat u R over het 
betonnen pad, met links een overdekte pergola 
met zit- picknickbanken, een fijne pauzeplek na 
5,5 km lopen.   
 

(Hier aan de kruising ziet u links de met gele 
baksteen gebouwde Christus Koningkerk (1923-
1925)/mijnkathedraal in Waterschei. De route 
volgend passeert u even verder links nog overdekte 
zit- picknickbanken).  
 

Na 50 m gaat u bij afvalbak L over het 
vlonderpad. Voorbij twee zitbanken gaat u aan de 
3-sprong R over het vlonderpad. Aan de 3-sprong 
bij zitbank, gaat u R en 10 m verder gaat u aan de 
3-sprong, bij volgende zitbank, L. Aan de  
4-sprong, met ijzeren rooster pad, gaat u RD.  Let 
op! Aan de volgende 4-sprong gaat u L het 
graspaadje omlaag. (U verlaat hier de 
vlonderpaden). Meteen daarna aan de 3-sprong 
gaat u RD over het grindpad. Na 150 m gaat u aan 
de omgekeerde Y-splitsing RD omhoog en 10 m 
verder gaat u aan de ruime 3-sprong L over het 

bospad.  150 m verder aan de 4-sprong bij houten 
markeringspaal, gaat u RD omlaag en meteen 
daarna, waar het grindpad naar rechts buigt, 
steekt u RD de voormalige spoorlijn/Kolenspoor 
over en volg bij hogedrukleidingpaal met oranje 
”dak” RD het pad. Vlak daarna aan de T-splitsing 
gaat u R met links een greppel.   Aan de volgende 
T-splitsing, bij twee palen met zonnepanelen, 
gaat u L het 72 tellende stenen trappenpad 
omhoog.  
 

5. Boven aan de T-splitsing,  bij ww 275, gaat u L  
(groene rh) over de grindweg, die een ruime 
bocht naar links maakt.   
 

(Als u hier aan de T-splitsing R gaat, komt u meteen 
bij een hoge zitbank, met prachtig uitzicht op de 
terrils).   
 

Na 500 m gaat u aan de 3-sprong bij ww 273, 
zitbank en bij infobord “natuurgebied 
Kalverberg” R de grindweg omhoog.   Aan de 
volgende 3-sprong gaat u via klaphek RD (rode 
driehoek/gele zeshoek/blauwe  ruit/  
steenmannetjes route) de grindweg verder 
omhoog.  Aan de 3-sprong bij ww 274 gaat u RD 
(rood/geel/blauw) verder over de grindweg. Na 
600 m gaat u beneden aan de  
3-sprong, voor vijver, R het grindpad steil 
omhoog. met links de vijver en even verder 
rechts afrastering. (U verlaat hier dus de 
grindwegen).  50 m verder buigt het pad naar links 
en wordt even verder een steil stijgend grindpad 
met rechts afrastering en rechts boven de 
begroeide 155 m hoge steenberg/terril.  
 

(Na 200 m heeft u boven links prachtig uitzicht o. a. 
op de Christus Koningkerk (1923-1925), de 
lichtmasten van het voetbalstadion (Luminus Arena) 
van KRC Genk en op de mijnschachten in Winterslag  
en Heusden-Zolder. Tevens ziet u hier de 
(bakstenen) St.-Albertuskerk in Zwartberg (1939- 
1943), één van de vijf mijnkathedralen, die in 
opdracht van de mijnmaatschappijen zijn gebouwd). 
 

Na 250 m, waar de afrastering eindigt, loopt u RD 
het grindpad steil omhoog.  Ruim 300 m verder 
gaat u boven aan de 3-sprong RD het pad steil 
omlaag, dat een eind verder links omlaag buigt, 
met voor u mooi zicht op de Kempense bossen. 
Beneden gaat u R over de grindweg met rechts 
een greppel. Negeer bij ww 301 zijpad links 
omlaag. Na 400 m gaat u aan de ongelijke  
4-sprong, bij ww 280, RD omhoog met even 
verder links een klaphek. (U verlaat hier even de 
wandelmarkeringen). Aan de 3-sprong gaat u RD 
en even verder, voorbij zitbank, loopt u RD 
(geel/blauw) het trappenpad omhoog. Boven gaat 
u R (geel/blauw) over het pad.       
 

6. Let op! Na 100 m, vlak voor de tweede   
markeringspaal, gaat u L het brede grindpad steil 
omhoog. Na 100 m, bij plat stuk, steekt u de 
greppel over en gaat u R met rechts prachtig 
uitzicht. Meteen daarna gaat u L het grindpad 
steil omhoog richting top.  
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Na 50 m, nog voor de top, gaat u R over smalle 
graspad dat over de heuvelflank loopt en met 
rechts prachtig uitzicht.  100 m verder gaat u aan 
de 3-sprong L het 72 treden tellende stenen 
trappenpad omhoog en dan komt u boven op de  
terril/steenberg Waterschei.  
 
 

(Als u hier boven een rondje loopt met rechts de 
spijlenafrastering dan ziet u achtereenvolgens rechts 
in de verte achter de Christus Koningkerk de 
mijnschacht Winterslag, de  schachttoren 
Waterschei, bij helder weer heel in de verte 
steenbergen op Duits grondgebied 
(Alsdorf/Merkstein),  de twee koeltorens van de 
Clauscentrale in Maasbracht, de overdekte skibaan 
in Peer,  het voetbalstadion van KRC Genk en de 
Sint Albertuskerk in Zwartberg)  
 

Loop dezelfde trap weer omlaag en loop dan RD 
naar de zitbank. Voorbij de zitbank, een 
genietplekje na 10,5 km lopen, loopt u RD het 79 
treden tellende trappenpad omlaag en beneden 
aan de trap gaat u RD over het grindpad. Voor 
zitbank gaat u L het 108 treden tellende  
trappenpad  omlaag. Beneden bij zitbank en ww 
277 gaat u RD het 187 treden tellende trappenpad 
omlaag richting vijver.  Beneden na klaphek gaat 

u bij  ww 276 L (rood/geel/blauw) over de rindweg  
die een ruime bocht naar rechts maakt. Negeer 
zijpaden. 
 
7.  Let op!  Waar na 400 m rechts de volgende  
vijver begint (ca 50 m voor zitbank), gaat u L het 
steile grindpad omlaag. Beneden gaat u R over de 
asfalt- bosweg, die meteen naar links buigt.  Aan 
de 3-sprong gaat u L met links een grote tuin met 
enkele schuurtjes.  Negeer zijweg scherp rechts 
en loop RD langs huisnr. 96.  Aan de 3-sprong bij 
verkeersspiegel gaat u RD (Herengracht) en u 
passeert enkele leuke optrekjes. Negeer 
doodlopende weg rechts.  Vlak daarna gaat u aan 
de 3-sprong L (Rietstraat) over de klinkerweg.   
Bij huisnr. 7 gaat u R over de asfaltweg, die 
voorbij huisnr. 9 een bosweg wordt.  Negeer na 
500 m  graspad links.  Bijna 100 m verder buigt de 
bosweg naar rechts en wordt even verder een 
asfaltweg. Aan de T-splitsing gaat u L langs 
huisnr. 23.   Aan de doorgaande weg gaat u L en 
na bijna 100 m komt u rechts bij het Tuinkaffee, 
de sponsor van deze wandeling, waar u binnen of 
op het leuke terras nog iets kunt eten of drinken. 
Er is ook een leuke kadoshop. 

 

 
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.   

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 


