231 LANAKEN 17 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Deze vlakke en schaduwrijke boswandeling gaat door het Nationaal Park Hoge Kempen. De route gaat door
de vallei van de Zijpbeek en de Asbeek. Ook passeert u mooie stukjes heide die bloeit in aug/sept. Neem
zelf eten en drinken mee. Aan het eind is een restaurant.
GPS-afstand 17000 m, looptijd 3.30 uur en hoogteverschil 58 m.
Startpunt: Parkeerplaats Kinderboerderij Pietersheim, Neerharenweg 12, Lanaken.

blz 2 van 3

231 LANAKEN 17 km
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u de hoofdingang
binnen van de kinderboerderij. Aan de 4-sprong
gaat u R (rode driehoek/blauwe ruit/groene
rechthoek) over het kasseienpad met links van u
een dierenweide. Bij pleintje gaat u L
(rood/blauw/groen) met rechts van u het
restaurant. Loop nu RD (rood/blauw/groen) over
de asfaltweg met rechts van u de speeltuin en
links de kinderboerderij met o.a. het Huis van
Lotte en Giel. Aan de 4-sprong voorbij ijzeren hek
en bij bruggetje loopt u RD (groene rechthoek).
Negeer bij sportcomplex zijweg links. (U passeert
rechts een onderdeel van het kabouterpad). Aan de
3-sprong van asfaltwegen gaat u RD over het
brede bospad. (U verlaat hier even de
wandelmarkeringen). Na circa 100 m gaat u bij fitometer (oefening 1) R en steek de brug over. Loop
nu RD (rode driehoek/blauwe ruit) met rechts van
u spijlenafrastering van weiland, waar u mogelijk
Kempische schapen ziet grazen. Voor gracht gaat
u R met links de gracht en even verder heeft u
mooi zicht op de waterburcht. Steek de sloot over
en volg RD het graspad met rechts van u
afrastering van weiland. Bij asfaltweg en twee
mergelpilaren gaat u L. Meteen daarna gaat u L
(rode driehoek/blauwe ruit/groene rechthoek)
over het grindpad met voor het mooie kasteel
Pietersheim. (Het huidige kasteel dateert uit 1924).
2. Aan de zijkant van het kasteel gaat u L
(rood/blauw) en via de brug over de gracht komt
u op de binnenplaats van de mooie gerenoveerde
waterburcht, die uit rond 1150 stamt.
(Meteen rechts op de binnenplaats is het
bezoekerscentrum en via dit centrum kunt u gratis
het interactief museum bezoeken. Als u boven in het
museum bij de deur op de witte knop drukt, dan komt
u buiten en kunt een rondje om de burcht lopen. U
heeft hier mooi zicht o.a. op kasteel Pietersheim. U
komt o.a. bij de boven kapel waar in 1721 prinses
Charlotte Nassau – Hadamer met Jean – Philippe
Eugène, graaf van Merode in het huwelijk is
getreden. Hier in de boven kapel kunt u ook lezen op
welke afschuwelijk wijze Maria Nysten (1603), Petrus
Sybrechts (1618), Lemmer Anten en Conradt
Lichthert (1576) om het leven zijn gekomen In de
kelder kapel komt u meer te weten over de
geschiedenis van de burcht. Duw even op de knopjes
bij de jaartallen 1127 en 1579. De boven elkaar
liggende kapellen stammen uit rond 1150. De twee
kapellen zijn ook via de trappen (een omlaag een
omhoog) op de binnenplaats te bereiken).
Steek de binnenplaats schuin rechts over en via
de smalle brug over de gracht verlaat u de
waterburcht. Aan de T-splitsing gaat u R. Meteen

daarna aan de 3-sprong bij grote picknickbanken
loopt u RD (rood/blauw) en steek via de brug de
andere gracht over en loop RD. Voorbij
kabouterhuisje in boomstam gaat u aan de 3sprong bij wandelwissel (ww) 75 en zitbank L
(rode driehoek/blauwe ruit/groene rechthoek).
Blijf de route van de rode driehoek via de
wandelwissels 73, 72 en 70 volgen tot bij ww 69.
Negeer zijpaden en volg geruime tijd het bospad
RD. (U passeert enkele onderdelen van het
Kabouterpad. Links ziet u het sportcomplex van
Lanaken). Na 750 m steekt bij twee afsluitbomen
de
asfaltweg
over
en
loopt
u
RD
(rood/blauw/groen). (Links ziet u de parkeerplaats
waar u gestart bent). Bij hoge korfschansmuur,
grote zitbank en ww 73 gaat u RD (rood/blauw)
met rechts van u weilanden, die horen bij de
bekende stoeterij Zangersheide. (Springpaarden
van de in nov. 2015 overleden Léon Melchior).
3. Aan de 3-sprong bij zitbank en ww 72 gaat u R
(rood).
Aan de T-splitsing gaat u R (rood).
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L (rood).
Via “bruggetje”/pallet steekt u water over. Aan de
grote 4-sprong gaat u R (rood). Aan de T-splitsing
L (rood). Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u R
(rood). Aan de kruising gaat u R (rood). Na 100 m
gaat u aan de 3-sprong L (rood). Aan 4-sprong bij
www 69 gaat u R (groene rechthoek) door de
mooie beukenlaan. U verlaat hier de route van de
rode driehoek. Na 100 m gaat u aan de 3-sprong L
(groene rechthoek). Negeer zijpaden en loop RD
(groene rechthoek). Aan de 4-sprong bij ww 66
loopt
u
RD
(omgekeerde
paarse
trapezoïde/groene rechthoek). Aan de T-splitsing
loopt u via klaphek de “hondenzone” binnen
(hondenlosloopgebied) en loop dan RD (U verlaat
hier even de gele en paarse route). Aan de Tsplitsing, met rechts het volgende klaphek, gaat u
L. Negeer zijpaden links en blijf het pad RD
volgen met rechts van u afrastering. Via klaphek
verlaat u de hondenzone. Vlak daarna aan de 3sprong bij zitbank en ww 63 gaat u R
(groen/paars) en even verder loopt u RD over het
vlonderpad gelegen in moerasgebied. (Rechts
tussen de bomen door ziet u de Droogmeervijver).
Negeer drie zijpaden links. Na 600 m gaat u aan
de 4-sprong RD (groen/paars). Meteen daarna aan
de Y-splitsing gaat u R (groen/paars). Aan de Tsplitsing bij ww 62 gaat u (geel/paars) R over het
houten bruggetje. Aan de T splitsing gaat u L
over het fietspad met rechts van u de doorgaande
weg. (U verlaat hier de wandelmarkeringen). Na 500
m passeert u een in het fietspad gelegen smalle
ijzeren rooster. (Hier ziet u links een waterpoel en
rechts voor u aan de doorgaande weg een bord
“Zone 50”).

Bijna 100 meter verder gaat u bij rioolbuis R door
de greppel, loop de berm omhoog en steek heel
voorzichtig de doorgaande weg over. (Hier aan de
doorgaande weg staat meteen rechts een
trafokast/elektriciteitskast). Loop nu bij houten
afsluitboom RD. Vlak daarna bij de volgende
houten afsluitboom loopt u RD over het bospad.
Aan de 4-sprong RD. Aan de T-splitsing gaat u L.
Vlak daarna aan de volgende T-splitsing gaat u R
(paars/gele zeshoek). Na 200 m passeert u rechts
een boomzitbank. Vlak daarna aan de 3-sprong
gaat u L. (U verlaat hier de wandelmarkeringen). Na
100 m gaat u aan de Y-splitsing L. (Een eindje
verder loopt u door mooi heidegebied). Na 600 m
gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing L. Aan de
T-splitsing voorbij afsluitboom gaat u L
(paars/wit-rood) omhoog. (Links heeft u prachtig
uitzicht over het heidegebied). Negeer bospad
rechts omhoog en volg het pad, dat even verder
naar links buigt, RD (paars/wit-rood). Na 100 m
passeert u weer een boomzitbank. Aan de 3sprong bij ww 56 gaat u L (paars/blauwe ruit/gele
zeshoek) omlaag.
Beneden steekt u via
knuppelpad het Ziepbeekje over. Boven aan de Tsplitsing gaat u L (geel/paars/blauw). Vlak daarna
aan de volgende T-splitsing gaat u weer L
(geel/paars/lauw).
(Een eindje verder passeert u een boomzitbank waar
u weer prachtig uitzicht heeft over het
heidegebied/Vallei van de Ziepbeek).
Negeer bij afsluitboom zijpad links naar heide.
Aan de 3-sprong bij ww 61 gaat u R (blauwe ruit).
(Even verder ziet u links het grote gebouw van het
CKG Molenberg, een Centrum voor Kinderzorg en
Gezinsondersteuning. Sinds sept. 2015 is het een
asielopvangcentrum).
Steek bij afsluitboom de voorrangsweg over en
ga R (blauwe ruit) het fietspad omhoog. Na 300 m
gaat u bij afsluitboom en mountainbike infobord
L (blauwe ruit) het pad omhoog.
4. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong L (blauw)
met
links
prachtig
uitzicht
over
de
Neerharerheide. Na 400 m gaat u aan de Tsplitsing L. (U verlaat hier de blauwe route). Na 10
m ziet u links een staande stalen buis. Ga nu 5 m
verder R het bospad omhoog. Negeer pad rechts
omhoog en loop RD. 10 meter voor stalen hek
gaat u R (gele zeshoek/blauwe ruit). Loop nu RD
het steile paadje omhoog met links van u
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afrastering. Boven gaat u L met links van u nog
steeds de afrastering. Aan het brede pad gaat u L.
U passeert meteen daarna een boomzitbank met
mooi uitzicht en volg het pad verder RD. Aan de
4-sprong RD (blauw/groen). Aan de volgende 4sprong loopt u verder RD. (U verlaat hier de route
van de blauwe ruit en groene rechthoek). Na 70 m
wordt het pad een steil dalend pad. Beneden aan
de 3-sprong loopt u RD (even) steil omhoog. Aan
de T-splitsing voor weiland en houten schuur
gaat u L (gele zeshoek). (Voor u ziet u woningen in
Bessemer Zutendaal) Meteen daarna gaat u aan
de 3-sprong L (gele zeshoek/wit-rood). Aan de
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (gele
zeshoek/wit-rood). Vlak daarna aan de T-splitsing
gaat u R (geel/wit-rood). Bij ijzeren hek loopt u RD
over de brede licht stijgende bosweg. Boven
voorbij verzinkte stalen
afsluitboom en bij
woning gaat u L (gele zeshoek/wit-rood)
5. Voorbij houten afsluitboom wordt het pad een
breed dalend pad. Negeer beneden zijpaden en
loop RD (gele zeshoek/wit-rood) het steile pad
omhoog. Aan de 4-sprong gaat u R het graspad
omhoog. (U verlaat hier de wandelmarkeringen).
Aan de kruising RD. Aan de volgende kruising,
100 m voor de doorgaande weg, gaat u L. Aan
de 4-sprong RD. Aan de volgende 4-sprong loopt
u RD (ruiterroute 92). Beneden aan de 4-sprong
bij ww 76 loopt u RD (gele zeshoek/rr 92)
omhoog. Negeer zijpaden.
(Rechts ziet u rust – en
Bessemerberg en ziekenhuis
(ziekenhuis St. Barbara)).

verzorgingshuis
Oost Limburg

Een eind verder wordt het pad een dalend pad. Bij
ww 79 gaat u RD (rode driehoek/wit-rood/rr91)
met rechts van u afrastering van camping San
Lanaco. Negeer zijpaden. Aan de kruising, aan
het einde van de afrastering van de camping bij
ww 78, gaat u bij afsluitboom L (blauwe ruit/witrood). Aan de 4-sprong bij boomzitbank gaat u R
(blauwe ruit/wit-rood) en u steekt de Asbeek over.
Aan de 4-sprong RD (blauwe ruit/wit-rood) Negeer
zijpaden en blijf RD (blauwe ruit/wit-rood) lopen.
Aan de 3-sprong bij zitbank en ww 72 gaat u RD
(rode driehoek/blauwe ruit/wit-rood). (In het begin
van de wandeling bent hier al geweest. Links ziet u
weer de stoeterij van Zangersheide). Aan de 3sprong bij ww 73 en hoge korfschansmuur en
grote zitbank gaat u R en u komt weer op de
parkeerplaats. Bij het restaurant kunt u hierna
nog iets eten of drinken.
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