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Tijdens deze vlakke en schaduwrijke boswandeling wandelt u door het prachtige Munsterbos. U passeert
een uitkijktoren met uitzicht op het mooie vijvergebied. Ook passeert u de schilderachtige Sint-Amorkapel
die zo uit een sprookjesboek lijkt weggerukt. Een andere kapel waar u langs loopt is de kapel Geheim
Leger uit 1947. De wandeling is geheel gemarkeerd en na 6 km staat een picknickbank om te pauzeren.
Neem zelf proviand mee.
Bron: www.rlh.be, hier kunt u ook de wandelkaart bestellen.

blz 2 van 3
GPS-afstand 10400 m, looptijd 2.15 uur en hoogteverschil 20 m.
Startadres: Brasserie De Remise, Leroyplein 2, Munsterbilzen.

309 MUNSTERBILZEN 10,4 km
1. Met uw rug naar de (achter) uitgang en het
terras van de brasserie aan het Leroyplein gaat u
L.
(Rechts ziet u infoborden. Voor u ziet u een gedeelte
van het voormalig kasteel Edelhof (wit gebouw) dat
uit 1725 stamt. (Zie infobordje naast deur). Brasserie
de Remise is gehuisvest in de voormalige
paardenstallen van het kasteel).
Steek het bruggetje over en ga RD langs het grote
grasveld. Bij de parkeerplaats gaat u RD. Let op!
Na 30 m gaat u R en u loopt het gemeentelijk park
binnen. Ga nu bij bord “Speeltuin Edelhof”
meteen L. (U loopt dus nu parallel aan links gelegen
grote parkeerplaats. U loopt hier door het voormalig
kasteelpark Edelhof). Steek bij vijver het witte
bruggetje over en volg RD (rode driehoek/blauwe
ruit) het pad met rechts van u de visvijver. Volg
nu tot nader order de route van de rode driehoek
en blauwe ruit. Steek de asfaltweg over en ga RD
(Koekoekstraat). Waar de weg naar rechts buigt,
gaat u bij verbodsbord RD (Hossetwegske) over
het pad. Aan de schuine T-splitsing gaat u L.
Steek de Oude Beek over en loop het bos in. Aan
de 3-sprong gaat u R. Steek de Molenbeek over
en volg het pad mee naar links langs de beek.
2. Aan de T-splitsing gaat u L de brug over en
volg het bospad. Aan de 3-sprong bij houten biels
gaat u RD (rode driehoek). (U verlaat even de route
van de blauwe ruit). Aan de T-splitsing gaat u L
(rode driehoek/blauwe ruit).
(Na 150 m, net voorbij trimtoestel, kunt de uitkijktoren
beklimmen. Ga dan hier R het houten bruggetje over
en volg het pad over de brug. Boven op de
uitkijktoren heeft u mooi uitzicht over het
vijvergebied).
3. Aan de 3-sprong bij zitbank en St. Amorkapel
gaat u R.
(Sint Amor was een 8ste eeuwse pelgrim uit
Aquitanië (Frankrijk), die zich op latere leeftijd als
kluizenaar vestigde in Munsterbilzen. Vanuit hier
maakte hij regelmatig een pelgrimstocht naar het graf
van St. Servaas in Maastricht. Deze kapel ligt aan de
oude heirbaan naar Maastricht. Op het Sint
Amorsplein in Maastricht staat een beeld van deze
heilige St. Amor).

Volg nu tot nader order de route van de rode
driehoek. Aan de asfaltweg gaat u R
(Herkebamstraat). Aan de 3-sprong RD. Waar de
weg naar links buigt, gaat u RD (69) over het
fietspad. Voor de doorgaande weg gaat u R. Voor
de rotonde gaat u weer R (fietsroute 69). Negeer
onverharde
weg
rechts
en
steek
de
Zutendaalbeek over.
4. 40 meter verder gaat u R over de onverharde
weg langs de hoge mast. Aan de 3-sprong bij
afsluitboom loopt u RD langs de bosrand. Negeer
aan het eind van het open stuk zijweg links. Bij 2
houten stoelen gaat u RD. Het pad buigt naar
recht en via nauwe doorgang loopt u over een
bospad. Een eindje verder loopt u enige tijd over
een houten vlonderpad en volg dan het bospad.
5. Voorbij volgende nauwe doorgang gaat u bij
picknickbank R (blauwe ruit). (Een prima
pauzeplek).
(U verlaat hier de route van de rode driehoek. U kunt
hier links even de steile helling omhoog lopen om
boven naar de zandvlakte te kijken. Deze zandvlakte
is ontstaan door het zand en grind dat vrijkwam bij de
verbreding van het Albertkanaal).
Volg dit pad geruime tijd. Aan de 3-sprong gaat u
L (rode driehoek). Aan de 3-sprong bij
afgezaagde biels gaat u nu L (blauwe ruit).
Negeer zijpad links.
6. Aan de kruising bij huis gaat u R (rode
driehoek). U passeert de herdenkingskapel van
het Geheim Leger en twee zitbanken.
(Het Geheim Leger was de grootste gewapende
Belgische verzetsorganisatie tijdens de Tweede
Wereldoorlog).
Negeer zijpad links en via asfaltweg verlaat u het
bos. De weg buigt naar rechts (rode driehoek). U
loopt door de buurtschap Heiken en u steekt
vervolgens de Munsterbeek over.
7. Circa 30 m verder gaat u R langs het draaihekje
het weiland in en volg het beekje. Bij het
draaihekje gaat u RD en volg het graspad langs
een zitbank. (Een fijne rustige pauzeplek).

Let op! Het pad buigt naar links en 30 m verder
gaat u R over het bospad. Bij veld met varens
buigt de weg naar links en passeert u een houten
afzetting met boomtakken. U loopt het bos in en
neem nu het eerste pad R.
8. Bij de brug over de Molenbeek gaat u nu L (hier
bent u al eerder geweest maar toen stak de brug
over) en volg nu tot het einde weer de route van
de blauwe ruit en rode driehoek. Aan het eind
steekt u R de brug over en loop het bos in. Aan
de T-splitsing gaat u L. U passeert de Oude Beek.
Een eind verder aan de 3-sprong gaat u R. Aan
de volgende 3-sprong loopt u RD over de
asfaltweg. Steek aan de T-splitsing de weg over
en ga schuin L over het smalle pad. U steekt
weer het witte bruggetje over en ga dan meteen L
over het pad met rechts de grote parkeerplaats.

blz 3 van 3
Bij bord “Speeltuin Edelhof” gaat u R en u verlaat
het park. Ga op de parkeerplaats meteen L en
loop RD met links van u het park. Steek het
bruggetje over en u komt weer bij leuke
brasserie, de sponsor van de wandeling, waar u
binnen of op het leuke terras nog iets kunt eten
of drinken.
(Als u bij de achteringang van de brasserie even RD
loopt tot bij de infoborden, dan heeft u rechts mooi
uitzicht op de Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel
Opneming kerk. De huidige kerk stamt uit 1852.
Oorspronkelijk stond hier de romaanse abdijkerk, die
in 1851 is gesloopt. In 1910 werd de kerk vergroot en
in 1921-1922 werden zijbeuken toegevoegd. De
toren is gebouwd met mergelsteel uit Zichen en ValMeer en stamt uit 1565. Links naast de kerk staat
een Lourdesgroot en de St. Amorkapel).
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