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Tijdens deze vlakke wandeling met enkele heuveltjes loopt u over goed begaanbare bospaden, veldwegen
en rustige asfaltwegen naar Opglabbeek waar u na 6,6 km kunt pauzeren bij recreatiepark Willem Tell. (Alle
dagen open).
GPS-afstand 12000 m, looptijd 2.30 uur en hoogteverschil 32 m.
Startadres: Grote parkeerplaats bij voormalig treinstation As, Stationsstraat 124, As – Genk.
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326 AS 12 km
1. Met uw rug naar de grote parkeerplaats gaat u
L. Steek meteen daarna via de oversteekplaats de
doorgaande weg over en ga dan R (fietsroute 501)
over het brede fietspad met rechts de voormalige
spoorlijn.
(Dit is een voormalig traject van spoorlijn 21 A die
oorspronkelijk Hasselt verbond
met
Maaseik.
Momenteel (2017) is van deze lijn nog enkel het
baanvak van Hasselt tot aan het goederenstation
Genk-Goederen in gebruik. Op het gedeelte tussen
Maaseik en As rijden vanaf 1979 geen treinen meer.
In 1988 werd de lijn naar Maaseik afgebroken en
omgevormd tot fietspad).
Negeer zijpad rechts en volg RD het fietspad met
na 200 m links van u achtertuinen van woningen
in Niel bij As. Na 400 m gaat u R (rode
driehoek/blauwe ruit) over het bospaadje dat
parallel loopt aan het links gelegen fietspad.
(Volg nu de hele wandeling de rode driehoek tot bij
**** in het laatste punt). Bij wandelwissel (ww) 135
gaat u R over het pad. Bij hoogspanningskabels
loopt u RD. Aan de 3-sprong gaat u L. Aan 2
kruisingen van bospaden RD.
Steek de
doorgaande weg over en loop RD over het
bospad.
Aan
de
kruising
bij
hoogspanningskabels gaat u R over de bosgrindweg. Aan de 4-sprong gaat u L. Voor
hoogspanningskabels gaat u R over het pad. Aan
de T-splitsing gaat L het zandpad omhoog en
loop boven onder de hoogspanningskabels door.
Negeer aan de bosrand zijpad links.
2. Aan de kruising gaat u RD en steek meteen
daarna het fiets- asfaltpad over en loop RD. Let
op! Na 10 m gaat u aan de 4-sprong R over de
bosweg. Aan de bosrand gaat u RD over de
brede grindweg. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat
u L over de brede grindweg.
(U verlaat hier
pootafdruk wandeling). Vlak daarna gaat u L over
het pad. Na 250 m passeert u links een zitbank
met mooi uitzicht op het Ruwmortelven. Steek de
smalle asfaltweg over en loop RD over de
veldweg. Aan de kruising bij ww 134 gaat u R
over de asfaltweg. (U verlaat hier de route van de
blauwe ruit). Aan de kruising loopt u RD
(Veldstraat).
3. Aan de 4-sprong, met voor u een veldweg, gaat
u L over de asfaltweg. Na 400 m passeert u bij
huisnr. 21 een Mariakapel, waarin ook een beeldje
staat van het Kindje Jezus van Praag (beeldje met
kroon). Aan de kruising gaat u R (fietsroute 500).
Aan de kruising bij verkeersspiegel en
fietsknooppunt 528 gaat u L (fr.528/Sparrendreef)
over de doodlopende weg. Steek de doorgaande

weg over en loop RD over de bosweg met meteen
rechts een elektriciteitshuisje. Aan de kruising
voorbij woonhuis gaat u RD. Negeer zijpaden
rechts. Na 200 m gaat u aan de 3-sprong bij
boomzitbank RD. Meteen daarna gaat u aan de 3sprong L. Aan de volgende 3-sprong bij ww 132
gaat u R (Valleistraat) over de asfaltweg, die na
150 m een dalende asfalt- bosweg wordt. Negeer
zijpaden. Beneden steek u de Bosbeek over en
loop RD (Ouwerteweg) de smalle asfaltweg
omhoog.
(U loopt hier het grondgebied van
Opglabbeek (gemeente Oudsbergen) binnen).
4. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u L (fr. 529) de
asfaltweg omhoog. Aan de T-splitsing bij zitbank
gaat u L. Na 300 m passeert u links recreatiepark
Willem Tell, waar u na 6,5 km lopen iets kunt
drinken en eten. (Zondagmiddag kunt u er vanaf 14
uur ook nog een ronde mee kienen). De asfaltweg
buigt naar links. Aan de 3-sprong gaat u RD
(Hoeveweg). Aan de volgende 3-sprong gaat u
verder RD (Karstersstraat). (U verlaat hier de
groene ruit). Na 500 m gaat u aan de kruising L
over de eenrichtingsweg. Voorbij de Bosbeek en
het plaatsnaambord Niel bij As gaat u aan de Tsplitsing R. Vlak daarna, waar de asfaltweg naar
links buigt, gaat u RD over het bospad. Na 200 m
passeert een zitbank, een prima pauzeplek na 8,3
km. (U bent hier in de Vallei van de Bosbeek).
5. Aan de T-splitsing bij ww 279, kunstwerk
“Goed Gevoel” en voor mooi gerestaureerd
bijgebouw dat een onderdeel is van de Oude
Watermolen gaat u L over de smalle asfaltweg
gelegen tussen hagen. Aan de 4-sprong gaat u L
over het bospad. (Rechts ziet u hier het
toegangshek van de mooie gerestaureerde
watermolen “Oude Molen” ook “Theunissen molen”
genoemd met de mooie gerestaureerde bijgebouwen.
Deze watermolen op de Bosbeek werd voor het eerst
genoemd in 1551. Toen in 1717 de gemeentelijke
molen, de "Nieuwe Molen", in gebruik genomen
werd, kreeg deze molen de naam "Oude Molen").
Een eind verder buigt het pad naar links met links
de bosrand en rechts een akker. Aan de asfaltweg
gaat u R. Na 500 m gaat u bij aardige optrekjes L
(Overeind) omhoog. Negeer doodlopende zijweg
links. Beneden aan de voorrangsweg gaat u L
over het twee richtingen fietspad omhoog. Na 30
m steekt u R via oversteekplaats de weg over en
ga dan schuin L (Oude Hoogstraat) omhoog.
Meteen daarna gaat u boven aan de 3-sprong R.
Loop RD en u komt in het gemeentelijk Speel- en
Sportbos.

(Aan het einde van het speelbos passeert u links een
levensboom waaraan vogelkastjes hangen (zie
infobord)).
Aan de kruising na speelbos gaat u RD. Na 100 m
gaat u bij picknickbank en bord “Finse Piste” R
over het klinkerpad en loop even verder bij
grindwand de stalen trap omlaag. Beneden
voorbij infobord en brede zitbanken loopt u RD
over de stalen brug.
6. Loop dan RD over de klinkerweg met links de
gemeentelijke sporthal. Steek bij ww 129 via
zebrapad de voorrangsweg over en loop RD over
de parkeerplaats. Meteen daarna gaat u bij
volgende ww 129 schuin L het bospad omhoog.
10 meter voor de smalspoorbaan gaat u R en bij
de overdekte halte met zitbanken loopt u RD met
links van u de smalspoorbaan. Na 100 m bij
Andreaskruis steekt u de spoorlijn over en loopt
u RD het bospad omlaag. Negeer zijpaden en
volg het bospad dat een eind verder een ruime
bocht naar links maakt. Steek bij volgend
Andreaskuis de smalspoorbaan over en ga R met
rechts een splitsing van de spoorlijn. 10 meter
voor wit-rode slagboom gaat u L het bospad
omlaag. Aan de 3-sprong gaat u R verder omlaag.
Negeer zijpaden en volg het pad dat een eindje
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verder naar rechts buigt. **** Waar het bospad
naar links buigt gaat u R omhoog richting
uitkijktoren. (U verlaat hier de rode driehoek). Bij de
hoge uitkijktoren, die u kunt beklimmen, gaat u L
over het asfalt- fietspad met rechts het voormalig
spoorwegstation.
(De uitkijktoren lijkt op een boortoren waarmee een
eeuw geleden naar steenkool werd geboord).
Aan het eind van het fietspad passeert u links het
kunstwerk “Tijdvrouw van As”. Aan de
doorgaande
weg
bij
het
voormalig
spoorwegstation Asch (1876-1878), gelegen aan
de spoorlijnen 21 A (Hasselt-As) en 21 B (AsEisden, gaat u R.
(In 1959 werd het reizigersverkeer op de lijn naar
Maaseik stopgezet en in 1983 werd ook de rest van
het reizigersverkeer in het station opgeheven. De
vzw Kolenspoor huurt momenteel (2017) het
stationsgebouw en gebruikt het voor de uitbating van
haar toeristische spoorlijn Waterschei-As-Eisden.
Deze vrijwilligersvereniging onderhoudt en knapt ook
het nostalgisch treinmaterieel op).
U komt weer bij de grote parkeerplaats.

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.

