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Net ten noorden van Hasselt ligt de Belgische plaats Zonhoven.  Tijdens deze licht heuvelachtige maar 
gemakkelijke wandeling passeert u eerst de bijzondere Holsteen die ca. 15 miljoen jaar geleden is 
ontstaan. Dan loopt u door de “Kuil”, bekend om de jaarlijkse superprestige wedstrijd veldrijden. U 
passeert camping  Holsteenbron waar u kunt pauzeren. Dan loopt u tussen 2 prachtige vennen door en dan 
struint u geruime tijd over zandpaden door de schitterende heide die in de nazomer in bloei staat.  U 
passeert het uitzichtpunt de Teut en via verrassende paadjes wandelt u terug naar het beginpunt. Neem 
voor onderweg proviand mee. U kunt de route inkorten tot 10,2 km. Deze wandeling is elk jaargetijde mooi. 
 

Startadres: Hazendansweg 21, Zonhoven 
Parkeer in de straat.  U kunt ook parkeren op de openbare parkeerplaats P2 Teut aan de kruising Teutseweg / 
Donderslagseweg. Start dan in de tekst aan het eind van punt 5 bij *** en ga bij infoborden R (groene rechthoek) 
over het brede pad. 
  

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,23km  3 uur  32 m  63 m 

 
 

889. ZONHOVEN 13,2 km – 10,2 km 
 

1.   Aan de kruising met uw rug naar huisnr. 21 
gaat u L (Hazendans). Aan de Y-splitsing bij 
huisnummer 35/trafoast gaat u R. Bij huisnr. 48 
gaat u RD over het graspad met rechts hoge 
coniferen. Het pad maakt twee haakse bochten. 
Steek de voorrangsweg over en loop RD 
(Putsveldweg). Aan de T-splitsing bij zitbank gaat 
u L (Korenmolenweg). Aan de volgende  
T-splitsing gaat u R (Krijnswijerweg/blauwe ruit) 
over de bosweg. Negeer zijpaden en volg de 
bosweg RD. U verlaat het bos en volg het brede 
pad verder RD met links een heidegebied. Voorbij 
linksgelegen ven en bij talud buigt het brede pad 
naar rechts (blauwe ruit/ruiterroute (rr) 111).       
 
2. Aan de 4-sprong bij spoorwegviaduct 
(voormalige mijnspoor Zolder – Winterslag) en groot  
infobord gaat u R (rr 111) over het brede pad.  
 

(Degene die 10,2 km loopt, gaat hier L (blauwe ruit) 
onder het viaduct door. Aan de 3-sprong gaat u RD 
(blauwe ruit). Ga dan verder bij **** in punt 4).  
 

Na 100 m bij wandelmarkeringspaal gaat u L over 
het pad met links de bosrand en rechts een 
heidegebiedje. U steekt de Roosterbeek over en 
loop dan RD het bospad omhoog langs 
schuttingen. Boven aan de asfaltweg loopt u RD. 
Meteen daarna gaat u bij trafokast L  de 
grindplaats/parkeerplaats. Aan de 3-sprong op de 
grindplaats loopt u RD over het brede pad dat 
meteen een smal bospad wordt.  Neem dan het 
eerste bospaadje R dat links omhoog buigt. 
Boven aan de T-splitsing gaat u R. Negeer 
zijpaadje links. Steek de asfaltweg over en loop 
RD over het bospaadje met rechts afrastering en 
een weiland Aan de bosweg gaat u R. Meteen 
daarna aan de kruising en Y splitsing gaat u RD 
richting afsluitboom.  
 

(Als u hier aan de Y-splitsing R (gele zeshoek) gaat 
en dan RD loopt, dan komt u na 200 m bij de 

bijzondere Holsteen Hier staan zitbanken en 
infoborden. De Holsteen is een verzamelnaam voor 8 
grote zandstenen die ca 15 miljoen jaar geleden zijn 
ontstaan. Zeker even bezoeken. Jaarlijks wordt in 
september in de omgeving van De Holsteen het 
Europees kampioenschap prehistorisch speerwerpen 
en boogschieten gehouden. De deelnemers dienen 
gebruik te maken van zelfgemaakte speren en 
bogen). 
 

3. Aan de asfaltweg bij afsluitboom gaat u L. Na 
25 m, meteen voorbij de in- uitgang (klaphek)  
hondenspeelzone, gaat u R (gele zeshoek) het 
pad omhoog met rechts van u de afrastering van 
de grote hondenspeelzone. Aan de 4-sprong bij 
wandelmarkeringspaal en de volgende in- uitgang 
van de hondenspeelzone gaat u R (rr 113) de 
bosweg omhoog. Aan de Y-splitsing (u komt  
straks hier weer terug) bij ruiterpaal gaat u R 
(groene driehoek) en meteen  daarna gaat u R 
naar markeringspaal met groene driehoek. 
Negeer zijpaadje links. Meteen daarna aan de Y-
splitsing gaat u L Aan de 4-sprong gaat u RD en u 
komt bij “de Kuil van Zonhoven”, een diepe kuil 
waar vroeger een afvalstort was.  
 

(Nu wordt het vaak gebruikt door de mountainbikers. 
Eenmaal per jaar vindt er de Superprestige wedstrijd 
veldrijden plaats, die door circa 15000 
wielerliefhebbers wordt bezocht. De Belgische topper 
en wereldkampioen veldrijden Sven Nys heeft deze 
wedstrijd maar liefst 5 keer gewonnen).  
 

Loop dezelfde route (20 m) terug.  Aan het brede 
pad gaat u R omhoog. Meteen daarna (10 m) aan 
de 4-sprong gaat u L (groene driehoek) het 
bospad omhoog. Aan de volgende 4-sprong gaat 
u verder RD.  Negeer zijpaden en blijf het licht 
stijgende kronkelende pad RD volgen. 
Aan de 5-sprong bij hekwerk gaat u RD het pad 
omhoog en u loopt parallel aan de rechts staande  
afrastering . Negeer pad links naar grote zitbank. 
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Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u L 
(paars). Aan de 3-sprong loopt u RD (paars) 
omlaag. Bijna boven aan de omgekeerde Y-
splitsing RD. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat 
u L (paars). Beneden aan de kruising RD (paars).  
 

4. Steek de asfaltweg over en loop RD (paars). 
Vlak voor de ingang en cafétaria van camping 
Holsteenbron gaat u R (paars) over het pad.  
 

(Het cafétaria is gesloten van 11 nov. tot 1 april. 
Behalve in de krokusvakantie en kerstvakantie. Het 
hele jaar door is het cafétaria op zaterdag en zondag  
open van 11 tot 18 uur).  
 

Aan de kruising gaat u L met links de camping. 
Waar de asfaltweg bij toegangshek van woning 
naar links buigt, loopt u RD het bospad omhoog 
met rechts beneden van u de woning. Aan de 4-
sprong loopt u RD het paadje omhoog. Boven 
gaat u L over de smalle asfaltweg/fietspad. 
 

(U loopt hier over het traject van de voormalig 
mijnspoor Zolder- Winterslag). 
 

Na circa 500 m gaat u het eerste bospaadje R 
omlaag (Dit is ca. 100 m vóór  brug). Beneden aan 
de T-splitsing gaat u L. Aan de Y-splitsing gaat u  
R en ga dan L over het kiezel/bospad langs 
gasleidingpaal nr. 977.  Meteen daarna aan de T-
splitsing, met links het viaduct, gaat u R over het 
zandpad.  **** Voorbij picknickbank gaat u L 
(blauwe ruit/bruin kruis) tussen 2 vennen door. 
Aan de kruising bij infopaal gaat u R met rechts  
het grote ven “aan de Teut”, dat in het verleden 
gebruikt werd als natuurzwembad. Aan de 
volgende kruising gaat u R (groene rechthoek) 
het zandpad omhoog. Negeer twee zijpaden links 
omhoog en blijf het pad geruime tijd RD volgen. 
(U passeert een zitbank met mooi uitzicht).      
 

5. Aan de T-splitsing gaat u R en ga dan bij 
ijzeren hek en infobord door het klaphek en volg 
het brede pad RD. (Mogelijk komt u Konikpaarden 
tegen). Aan de volgende T-splitsing gaat u L.  
Volg nu geruime tijd de rechte weg RD.  
 

(Even verder ziet u rechts in de verte de steenberg 
van de voormalige steenkolenmijn van Winterslag).  
 

Circa 50 m voor ijzeren hek gaat u aan de 3-
sprong L het pad door het bos omhoog. (Na 100 
m  kunt u links naar een zitbank lopen met mooi 
uitzicht). Boven buigt het pad naar rechts en dan 
links omlaag met rechts van u de bosrand. Aan 
de 4-sprong gaat u RD omhoog met rechts de 
bosrand en het geluid van de autoweg. Beneden 
bij infobord en ijzeren hek gaat u door het 
klaphek. Meteen daarna  gaat u aan de 3-sprong 
bij volgend klaphek RD het pad omhoog, dat u 
circa 1,5 km blijft volgen. Boven buigt het pad 
naar rechts. Even verder buigt het pad naar links 
en dan rechts het bos in. Vlak bij de autoweg in 
het bos buigt het pad naar links. Aan de 3-sprong 
bij houtenafzetting gaat u RD. Aan de 

omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (groene 
rechthoek). Vlak daarna aan de 3-sprong loopt u 
RD (groene rechthoek). Waar het brede pad na 
400 m bij wandelmarkeringspaal naar links buigt, 
gaat u R over het bospad. (U verlaat hier de route 
van de groene rechthoek). Vlak daarna loopt u via  
klaphek de hondenspeelzone binnen en loop dan 
RD over het bospad.  Aan het eind gaat u L door 
het klaphek en ga dan meteen voor de 
parkeerplaats L langs de infoborden en 
picknickbanken over het bospad. Negeer na 20 m 
zijpaadje links. ****Aan de 4-sprong bij 
afsluitbomen, zitbank en infoborden gaat u L 
(groene rechthoek) over het brede pad.    
                    
6. Na 100 m neemt u R het eerste smalle pad door 
de heide en loop even verder RD de heuvel 
omhoog.  Boven op “de Teut” bij zitbank gaat u 5 
meter RD.  
 

(Een mooie pauzeplek. Het natuurgebied De Teut is 
450 hectare groot en wordt gevormd door de valleien 
van de Roosterbeek en de Laambeek).  
 

Meteen daarna aan de 4-sprong bij de volgende 
zitbank gaat u L over het brede pad. Aan de 
kruising bij volgende zitbank  (links voorbij 
kruising) gaat u R het pad omlaag. (U verlaat hier 
de route van de groene rechthoek en blauwe ruit). 
Bijna beneden loopt u links van afrastering. Circa 
5 m vóór smalle asfaltweg/fietspad gaat u R over 
het paadje met rechts afrastering.  Aan het eind 
van de afrastering loopt u RD over het pad dat u 
RD blijft volgen.  Steek aan het eind L de smalle 
zandvlakte naar beneden over richting groot info 
bord met luifel. U loopt de talud omhoog en steek 
de smalle asfaltweg/fietspad over en loop RD het 
paadje omhoog.  Meteen daarna gaat u R  aan de 
4-sprong L over het paadje. (Hier staat  beneden 
het  grote infobord met luifel). Negeer zijpaden en 
volg het paadje RD (rr 111/blauwe ruit) even 
parallel aan de rechts gelegen doorgaande weg. 
Waar het brede pad naar links (rr 111/ blauwe ruit) 
buigt, negeert u zijpaadje rechts. Neem nu het 
eerste paadje R door de heide. Aan de 
omgekeerde Y-splitsing loopt u RD. Aan de 3-
sprong gaat u L.   
 

7. Steek bij afsluitboom de doorgaande weg over 
en loop RD over het paadje door het naaldbos.  
 

(Aan de doorgaande weg ziet u links een rotonde met 
kunstwerk bestaande uit lantaarnpalen met 
roestvaststalen bladeren).  
 

Negeer meteen zijpad rechts. Aan de T-splitsing 
op het heuveltje gaat u L. Meteen daarna aan de 
Y-splitsing gaat u L. Aan de T-splitsing voor huis 
gaat u weer L. Aan de asfaltweg gaat u R. (Links 
ziet u hier weer de rotonde met kunstwerk). 
Tegenover huisnr. 145 gaat u  L (Hazendansweg). 
Aan de kruising komt u weer bij het beginpunt. 
 

.
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.   


