837. ZONHOVEN - Bokrijk 15,3 km - 13,7 km
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Net ten noorden van Hasselt ligt de Belgische plaats Zonhoven. Tijdens deze gemakkelijke en zeer
afwisselende wandeling wandelt u door het prachtige natuurgebied Kiewit langs mooie vijvers met veel
soorten vogels en kikkers. Dan loopt u het Arboretum binnen waar in de zomer prachtige bloemen bloeien.
Dan komt u bij het mooie Kasteel Bokrijk, waar horeca is en toiletten zijn. De terugweg wandelt u weer
langs mooie vijvers, bosranden en weilanden terug naar de brasserie met mooi terras. Neem voor
onderweg proviand mee.
Startadres: Brasserie Kiewit, Heuveneindeweg 129, Zonhoven. Voor de brasserie is een parkeerplaats.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

15,29 km

3.25 uur

30 m

30 m

837. ZONHOVEN - Bokrijk 15,3 km - 13,7 km
1. Met uw rug naar de ingang gaat u L (Hasseltse
Beverzakstraat) over de asfaltweg. Aan de 3sprong RD. Voorbij huisnr. 34 gaat u R (Schanser
fietsroute) over het pad, dat twee haakse bochten
maakt. Aan de asfaltweg gaat u L langs huisnr.
59. Volg nu circa 750 m deze weg RD. (Bij huisnr.
80 passeert u een Mariakapel). Een eindje verder
loopt u langs het zweefvliegveld Aero Kiewit, het
oudste vliegveld van België (1909). Tegenover
taverne Aero Kiewit gaat u R over de asfaltweg.
Aan de T-splitsing gaat u L (Zavelvennestraat).
Voorbij huisnr. 155 gaat u bij verbodsbord R over
de grindweg en bij veerooster loopt u het
natuurgebied Domein Kiewit binnen. Aan de Tsplitsing gaat u R. Aan de 3-sprong bij stenen
gebouw gaat u L en u passeert links een vijver.
Aan de 4-sprong gaat u L (rode driehoek/blauwe
ruit) en even verder passeert u een uitkijkhut.
(In de hut hangen verschillende infoborden over de
watervogels, die hier op de vijver Schoenbrouck te
zien zijn. Mogelijk ziet in de vijver ook pootje
badende Galloway runderen).
Aan het eind van het pad gaat u R (rode
driehoek/oranje cirkel/blauwe ruit) over het lange
houten vlonderpad, dat een moerasgebied
doorkruist. Aan het einde van het tweede
vlonderpad gaat u R (rode driehoek/oranje
cirkel/blauwe ruit). (Mogelijk komt u hier grazende
Galloway runderen tegen). Na 30 m gaat u L
(oranje cirkel) door het klaphek en volg RD (iets
naar links) het pad door het weiland. Ga aan het
eind door het klaphek en ga dan L (oranje cirkel)
over het pad, evenwijdig aan de rechtsgelegen
asfaltweg.
2. Aan de 3-sprong gaat u R (oranje cirkel) en
steek meteen daarna via het zebrapad de smalle
asfaltweg weg over en loop RD (oranje cirkel)
over het bospad. Aan de 4-sprong bij zitbank RD.
(U verlaat hier de route van de oranje cirkel). Vlak
vóór 2 bielzenbruggetjes gaat u R over het
bospad met links een greppel. Aan de 4-sprong
gaat u L over de asfaltweg. Meteen daarna aan
de T-splitsing gaat u L (rode driehoek/oranje
cirkel). Negeer meteen zijpad rechts omhoog. Na
25 m gaat u R (rode driehoek/oranje cirkel) over

het brede bospad. Negeer zijpaden en loop RD.
(Even verder passeert u links bij vijver een zitbank).
Aan de 3-sprong gaat u R over de
asfaltweg/fietspad, die een bocht naar links
maakt. Aan de 4-sprong gaat u bij zitbank L en
volg het pad gelegen tussen 2 vijvers. Aan de
asfaltweg gaat u R. Meteen daarna passeert u
links een vijver waarin in de paartijd kwakende
kikkers te horen zijn. Blijf de asfaltweg RD blijven
volgen. Aan de 4-sprong gaat u L (fr.91/rode
driehoek/gele zeshoek)
3. Aan de 4-sprong gaat u RD over
asfaltweg/fietspad, die door het water loopt.

de

(Het (fiets)pad door het water is 212 m lang en 3 m
breed, met het water aan weerszijden op ooghoogte.
Een hele belevenis).
Na dit bijzondere pad gaat u aan de T-splitsing bij
fietsknooppunt 91 R (fr.92/gele zeshoek/rode
driehoek) over de smalle asfaltweg, die u geruime
tijd RD volgt. Negeer zijpaden. Na 800 m gaat u
aan de 4-sprong bij fietsknooppunt 92 en bij wit
huis R (geel/rood) over de asfaltweg richting
Museum. Negeer inrit rechts naar gesloten hek
Openluchtmuseum.
(In het Openluchtmuseum zijn circa 115 historische
gebouwen te zien uit 1850. Het landschap is
heringericht en de interieurs van de huizen zijn
teruggebracht
in hun
oorspronkelijke staat.
Daarnaast geven de verschillende dieren en levendig
beeld van hoe mensen vroeger leefden. Zeker eens
bezoeken).
4. Waar de asfaltweg naar links buigt, loopt u L
het Arboretumpark
(museum voor bomen en
struiken) binnen.
(U kunt hier genieten van de prachtige bomen en
struiken).
Bij zitbank gaat u L over het pad. Voorbij
muurtje gaat u R over het smalle pad. Aan 3sprong gaat u R. Aan de T-splitsing gaat u L over
het brede pad. Negeer zijpaadjes. Aan de Ysplitsing bij “driehoek haag” gaat u R. Negeer
zijpaden en even verder loopt u over een halfrond
bruggetje.

Aan de 3-sprong bij bruggetje gaat u L. Negeer
meteen zijpad links. Aan de 3-sprong gaat u R.
Meteen daarna gaat u bij “Japanse Sneeuwbal“ R
over het pad langs de houten gevlochten
afscheiding (tuynheg). Negeer halfrond bruggetje
rechts. Aan de T-splitsing steekt u R bruggetje
over en volg even verder het vlonderpad en u
steekt weer een halfrond bruggetje over. Aan de
3-sprong bij bruggetje gaat u L. Meteen daarna
aan de volgende 3-sprong gaat u R langs een
gazon en houten gevlochten afscheiding. Negeer
bruggetje rechts. Aan de T-splitsing bij 2 dikke
zwerfkeien gaat u R. Negeer zijpaadje rechts. Aan
de 4-sprong gaat u L langs een hoge berk. Aan de
3-sprong gaat u R. Aan de T-splitsing gaat u L.
Negeer meteen zijpad links en loop RD langs het
gazon met ronde vijver. Aan de 3-sprong gaat u R
langs “Het Groene Huis”. Blijf dit pad volgen dat
naar rechts (blauwe ruit ) buigt. U verlaat het park
via een groot klaphek en loop RD over de
asfaltweg. Aan de Y splitsing gaat u L. Aan de
omgekeerde Y splitsing gaat u weer L en volg
deze asfaltweg RD. Negeer pad links.
5. Aan de 4- sprong gaat u L ( blauwe ruit ) over
asfaltweg/fietspad.
(Let op degene die 13,7 km loopt, gaat voor de 4sprong R. (blauwe ruit) via bruggetje van bielzen
over het bospaadje. Ga nu verder bij **** in dit punt).
Aan de 3-sprong bij fietsknooppunt 71 gaat u R
(fr. 79/blauwe ruit) de smalle asfaltweg omhoog.
Let op! Na 200 m (dit is 50 m voor ijzeren hek)
neemt u boven het eerste smalle bospad R
(blauwe ruit). Aan de 3-sprong gaat u R met links
de bosrand. Aan de 3-sprong, met rechts van u
een “uitkijk vlonderpad”, gaat u L omlaag. Meteen
daarna gaat u L over de asfaltweg/fietspad. Aan
de 4-sprong bij Zusterkloosterbeek gaat u R. Let
op! Ga nu meteen L (blauwe ruit) via bruggetje
van bielzen over het bospaadje. (U gaat dus niet R
over de asfaltweg richting Arboretum). **** Aan de Tsplitsing gaat u R (blauwe ruit). Aan de 3-sprong
gaat u R (blauwe ruit). Aan de volgende 3-sprong
gaat u weer R (blauwe ruit). Aan de
asfaltweg/fietspad gaat u L en u loopt nu
evenwijdig aan het rechts gelegen Arboretum. (U
verlaat hier de route van de blauwe ruit). Tegenover
de ingang naar het Arboretum gaat u bij
wachthuisje met klok L door de mooie bomenlaan
richting
Koetshuis/parkeerplaatsen/speeltuin.
Negeer zijpaden en dan komt u bij Kasteel Bokrijk
(1898).
(Als u hier L gaat, dan komt u bij de uitspanning ‘t
Koetshuis, een leuke pauzeplek met terras.
Tegenover het Koetshuis is een picknickplek met
toiletten. Als u voor het kasteel R gaat, dan komt u bij
het infocentrum).
6. Loop RD langs het kasteel. Voor de ingang
gaat u R. Aan de T-splitsing bij standbeeld van de
Belgisch Limburgse gouverneur L Roppe gaat u
L. Aan de 3-sprong gaat u RD (gele zeshoek/rode
driehoek) richting ’t Poorthuys. 10 meter vóór de
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rotonde gaat u tegenover verkeersspiegel R (gele
zeshoek/ rode driehoek) over de kasseienweg en
u passeert rechts ’t Poorthuys. Volg dan RD het
klinkerpad langs het grote infobord en het
toiletgebouw. Bij de rood/witte slagboom buigt
de weg naar links en daarna naar rechts (gele
zeshoek/rode driehoek). Steek het zebrapad over
en volg het klinkerpad/voetpad langs de
parkeerplaatsen. Na een tijdje steekt u bij dikke
zwerfkei het fietspad over en blijf het
klinkerpad/voetpad RD volgen. U passeert de
gesloten ingang naar Hangar 58 en blijf het
klinkerpad volgen langs de parkeerplaatsen.
(Hangar 58 is een ecologisch en energievriendelijk
gebouw met een bijzonder architectuur. Hangar 58
verwijst o.a. naar de oorsprong van de historische
gebouwen rond het Stadsplein van Antwerpen
(gebouwen zijn te zien)).
Loop aan het eind RD over het smalle bospaadje
en ga dan L over het brede bospad. Aan de 3sprong gaat u bij verbodsbord RD (rode driehoek)
langs de vijver. Negeer zijpad rechts en loop RD
langs de volgende (vis)vijver. (U passeert enkele
zitbanken). Aan de T-splitsing gaat u R verder
langs de visvijver.
7. Aan de 3-sprong bij zitbank, aan het eind van
deze vijver, loopt u RD (wit-rood) over het bospad
met links van u een sloot. Negeer bij twee vijvers
twee zijpaden rechts en blijf RD (wit-rood) lopen
met rechts de vijvers. Aan de 4-sprong, waar u
eerder bent geweest, gaat u RD. Na 10 m gaat u L
(oranje cirkel) over het bospad. Negeer paadje
links richting asfaltweg. Neem dan, waar het pad
naar links buigt, het eerste bospaadje R. (U
verlaat de oranje cirkel route). Aan de T-splitsing
gaat u L over het brede bospad. Negeer zijpaden.
Aan de asfaltweg gaat u R. (Er loopt ook een
bospad parallel aan deze weg). Aan de 4-sprong
met de Kiewitstraat loopt u RD (rode
driehoek/oranje cirkel). Negeer zijpaden. Aan de
4-sprong RD. Circa 10 m vóór de ingang van het
domein Kiewit (Poort over de weg ) gaat u R over
het karrenspoor (betonstroken) langs een
bijzondere gevlochten zitbank en u loopt de
Ambertuin binnen. Neem nu het eerste houten
vlonderpad R en negeer meteen vlonderpad
rechts. Aan het eind gaat u R over het
karrenspoor.
Meteen
voorbij
overdekte
picknickplaats gaat u R over het karrenspoor.
Aan de 4-sprong bij picknickbanken en infobord
gaat u L. Aan de asfalt/kasseienweg gaat u L.
(Als u hier scherp R gaat, dan komt u bij het
bijenhuis).
Op de grote binnenplaats van het voormalige
koetshuis gaat u R (blauwe ruit) en u passeert
een toiletgebouw, speeltuin en uitspanning
“Koevert”.
8. Aan de T-splitsing gaat u R (groene rechthoek)
over de smalle asfaltweg.

Let op! Bijna aan het einde van het grote links
gelegen grasveld waar enkele banken staan, gaat
u voor de afrastering met twee houten poorten L
over het grasveld richting vijver. Voor de vijver
gaat u R en volg dan het pad met links van u de
vijver en rechts de afrastering. Steek aan het
eind L de brug over en loop RD langs zitbank.
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong R/RD (rode
driehoek/blauwe ruit) over het pad met rechts
afrastering.
Negeer zijpad links. Aan de Tsplitsing voor grasveld gaat u R (rode
driehoek/blauwe ruit). Ga door het klaphek en
volg het pad verder door de bosrand. Aan de 3sprong gaat u RD (rode driehoek/blauwe ruit). U
steekt het bruggetje over en u passeert nog een
klaphek. Aan de asfaltweg
gaat u L (rode
driehoek/blauwe ruit). Na 50 m gaat u R (rode
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driehoek/blauwe ruit) door het klaphek en volg
het bospaadje RD. Voor weiland buigt het pad
naar links (rode driehoek/blauwe ruit) en loop dan
over het lange houten vlonderpad. Aan het eind
volgt u RD (rode driehoek/blauwe ruit) het
graspad. Ga aan het eind door het klaphek en ga
dan bij zitbank L over de asfaltweg door de mooie
bomenlaan. Aan de kruising gaat u bij
verbodsbord RD over de doodlopende weg. Aan
de drukke voorrangsweg bij het monument van
het Geheim Leger gaat u R.
(Het Geheim Leger was een bewapende Belgische
verzetsgroepering tijden de Tweede Wereldoorlog).
Negeer zijwegen. Voorbij bushuisje en bij de
Hasseltse Beverzakstraat komt u weer bij het
begin.

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.

