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Net ten zuid-westen van de Belgische stad Genk ligt het natuurreservaat De Maten. Tijdens deze 
gemakkelijke en afwisselende wandeling wandelt u meteen langs een mooi ven door het natuurgebied en 
via boswegen, paadjes en graspaden loopt u naar de sluizen bij het Albertkanaal. Hier kunt u kijken hoe de 
binnenvaartschepen 15m omlaag zakken in de sluizen.  De terugweg gaat over rustige graspaden en langs 
diverse beekjes. Via een verrassend paadje komt u weer bij het startadres. Bij de winkelcentra liggen 
diverse Horeca voorzieningen.  Neem voor onderweg zelf proviand en een dekentje mee, er staan weinig 
zitbanken.  U kunt de route inkorten tot 6 km hetgeen ook een leuke wandeling is. In de wandeling zijn 
stukken, die verboden voor honden zijn. 
 

http://www.wandelgidslimburg.com/
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            Startadres: Hasseltweg 47  parkeerplaats  Slagmolenweg,   Genk  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,89 km  2.50 uur  15 m  15 m 
 

 
 

900. GENK 12,9 km – 6 km 
 

1. Met uw rug naar de Parkeerplaats, kijkend naar 
de Slagmolenweg  gaat u R . De weg buigt naar 
rechts. Negeer in de bocht naar links 
doodlopende weg rechts. Voorbij huisnr 43 gaat u 
bij zebrapad R (fietsroute 82//blauwe ruit/oranje 
cirkel/rode driehoek) het grindpad en bij het bord 
“de Maten” loopt u het natuurgebied RD binnen.  

(Het natuurgebied met zijn vele vijvers en grote 
rietvelden is een paradijs voor vogels. Met name voor 
riet- en moeras vogels zoals de kuifeend, blauwe 
reiger en de fluut).   
 

Negeer zijpaden links. Bij de een eindje verder 
rechts gelegen grote vijver blijft u RD (fietsroute 
82//blauwe ruit/oranje cirkel/rode driehoek) lopen. 
Voorbij de vijver loopt u verder RD. Aan de 3-
sprong, waar fietsroute 82 naar rechts buigt, gaat 
u L (blauwe ruit/oranje cirkel/rode driehoek) met 
rechts van u een sloot en links het prachtige 
natuurreservaat, waarin tussen het riet 
verschillende vijvers liggen. 
 

(Door afdamming van de Stiemerbeek, eeuwen 
geleden, ontstonden hier in de beekvalleien lange 
keten van 35 vijvers die werden gebruikt voor het 
kweken van vis voor consumptie).   
 

2. Aan de 4-sprong gaat u R (rode driehoek) over 
het brede pad.  
 

(Degene die 6 km loopt, gaat hier L (oranje cirkel) 
door het klaphekje. Loop dan RD en na 5 m gaat u  R 
(oranje cirkel) over het pad en even verder gaat u 
door het klaphekje. Volg dan de route van de oranje 
cirkel door het mooie natuurreservaat. Aan de 
asfaltweg gaat u L (oranje cirkel/rode driehoek). 
Meteen daarna gaat u voor de brug  L (oranje 
cirkel/rode driehoek) over het graspad met rechts van 
u de Stiemerbeek. Ga dan verder bij punt 6).  
 

Aan de asfaltweg loopt u RD (rode driehoek). Aan 
de kruising gaat u bij verbodsbord L (rode 
driehoek//Kneippstraat). Aan de volgende 
kruising gaat u L (Heiweier/rood) de doodlopende 
weg in. Voorbij huisnr. 24 loopt u RD over de 
bosweg.  Na 100 m gaat u R (rode driehoek) over 
de bosweg, die u geruime tijd RD volgt met links  
de afrastering van het beschermd natuurgebied 
waarin weer verschillende vijvers liggen o.a. de 
Grote- en Kleine Huiskenswijer  liggen. Aan de 3-
sprong bij rood/wit ijzeren paaltje gaat u RD (rode 
driehoek) verder langs het natuurgebied. Aan de 
asfaltweg loopt u RD (rode driehoek/de Mierlik). 
De weg buigt naar links en dan naar rechts. Vlak 
daarna aan de 3-sprong gaat u RD (oranje 

cirkel/gele zeshoek/Peerdsdiefweijer) met links 
van u de Peerdiefsweijer (slecht te zien). Na 50 m, 
waar de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u L 
(oranje cirkel/gele zeshoek) de bosweg in. Let op!  
Na 200 m waar het brede bospad eindigt, gaat u L 
(negeer klaphekje rechts). Meteen daarna voor 
smal beekje/kanaaltje gaat u R. Volg nu RD 
(oranje cirkel/gele zeshoek) het bospaadje met 
links van u het lange rechte Heiweijer beekje Aan 
de 3-sprong loopt u verder RD (groene rechthoek) 
langs het rechte beekje. (Even verder bij hek ziet u 
een kleine  vijver). Vlak daarna aan de volgende 3-
sprong loopt u RD (oranje cirkel/gele zeshoek).  
Na 50 m steekt  u L (oranje cirkel/gele zeshoek) 
de brug over  en volg het asfaltpad (fietspad).  
 

3. Aan de 4-sprong gaat u RD (Reenstraat/oranje 
cirkel/gele zeshoek/fietsroute 82). Aan de 4-
sprong (Dilikensweier nr. 50/Reenstraat) loopt u 
bij stroomkast RD (oranje cirkel/gele zeshoek) 
over de bosweg en even verder bij afsluitboom en 
infobord loopt u weer het natuurgebied de Maten 
binnen.  Aan de 3-sprong gaat u R (blauwe 
ruit/gele zeshoek/rode driehoek/oranje cirkel).  
Negeer na 40 m zijpad links en blijf de 
wandelmarkeringen RD volgen. (Een eind verder 
ziet u links de Augustijnenweijer). Steek de 
doorgaande weg over en ga loop RD over het 
graspad dat meteen schuin naar links buigt 
richting huizen. Aan de asfaltweg gaat L. Meteen 
daarna gaat u R  (Roerdompstraat 42-44). Voorbij 
het laatste huis (nr. 44) loopt u RD over de 
bosweg. Vlak daarna  gaat u  aan de T-splitsing L 
( stukje over route “schoverik “). Aan de volgende T-
splitsing steekt u bij verbodsbord R het bruggetje 
over en loop de kanaaldijk omhoog. Boven gaat u 
L 
 

4.  Steek de doorgaande weg over en ga meteen 
bij verbodsbord L (wit-rood) het steile bospad 
omlaag.  
 

(Als u hier aan de doorgaande weg R gaat, dan komt 
bij de drie sluizen van de sluis Diepenbeek. Mogelijk 
ziet u dan hoe de grote binnenschepen 10,1 m naar 
beneden zakken in de sluizen van het Albertkanaal).  
 

Beneden steekt u RD (wit-rood) via draaihekje het 
beekje over.  
Meteen daarna aan de 3-sprong bij 
wandelmarkeringspaal en oorlogsbunker gaat u R 
over de brede bosweg met rechts van u het 
beekje.  Na 200 m passeert u links de volgende 
bunker.  
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(Deze oorlogsbunkers zijn twee overgebleven 
bunkers, die in 1939 - 1940 zijn gebouwd ter 
verdediging van de sluis in het Albertkanaal. De 
bunkers stonden toen in een open terrein).  
 

50 m verder passeert u een vogelkijkwand waar u 
naar de vogels op de Augustijnenweyer (vijver) 
kunt kijken. 
 

(Het verhaal doet de ronde dat op de plek van deze 
vijver een Augustijner klooster heeft gestaan, dat in 
de tijd langzaam wegzakte en uiteindelijk onder water 
kwam te staan. Soms hoort men nog het geluid van 
de kloosterklokken. Mocht u de klokken horen, laat 
dat dan even weten).   
 

Volg de bosweg verder en u steekt RD het 
bruggetje over en na 40 meter volgt u het 
bospaadje dat schuin links  de bosrand ingaat en 
u loopt parallel aan een kronkelend beekje links 
van u. Volg dit pad en negeer zijpad rechts. 
Meteen daarna steekt u bij infobord via de nauwe 
doorgang en bruggetje de Stiemerbeek over, die 
hier even verder rechts onder het Albertkanaal 
doorstroomt. Meteen na het bruggetje gaat u L 
over het bospad. Meteen daarna loopt u aan de 
volgende 3-sprong RD met links van u de 
Stiemerbeek. (U verlaat de wandelmarkeringen). 
Negeer  zijpaden rechts. Na 500 m (dit circa 50 m 
voor brug) gaat u aan de 3-sprong R (blauwe 
ruit/oranje cirkel) over de bosweg. Aan de 
kruising gaat u L (rode driehoek).   
 

5. Steek de asfaltweg over en loop RD (rode 
driehoek) over de veldweg met links van u de  
afrastering van een waterzuiveringsinstallatie. 
Aan de 3-sprong bij stal en asfaltweg gaat u RD 
(rode driehoek) over de grindweg. Aan de 3-
sprong voorbij huisnr. 9 loopt u RD (rode 
driehoek) over de veldweg/graspad, die u 
geruime tijd RD volgt. Na 400 m buigt het brede 
pad naar rechts. Aan de kruising bij 
Mariakapelletje (1948) gaat u L (rode driehoek) 
door de Genkse wijk de Hutten.  Negeer weg 
rechts (Akkerstraat).  Aan de kruising gaat u L 
(rode driehoek/Volmolen).  Aan de 3-sprong loopt 
RD de brug over. Hier komt korte route weer bij 
de route.  

(Hier kunt u naar een mooie vijver in het 
natuurreservaat lopen (400 m). U loopt dan een 
gedeelte van de afkortingsroute. Ga dan na de brug 
even verder R (oranje cirkel) over de veldweg. Ga 
dan meteen L (oranje cirkel). Volg nu de route van de 
oranje cirkel tot bij de vijver).  
 

Let op! Meteen na de brug gaat u R (oranje 
cirkel/rode driehoek) over het graspad met rechts  
de 16 km lange gekanaliseerde  Stiemerbeek, die 
in Diepenbeek in de Demer stroomt. 
 

6. Blijf  nu 1 km dit pad langs de beek RD volgen. 
Bij  brug loopt u verder RD (oranje cirkel/rode 
driehoek) langs de beek.  Steek bij asfaltweg R de 
brug over en ga meteen L (groene 
rechthoek/blauwe ruit /oranje cirkel/rode driehoek 
) over het graspad met links van u de 
Stiemerbeek. Bij asfaltweg gaat u L de brug over 
en u passeert meteen links het waterrad van de 
Slagmolen.  
 

(Deze slagmolen is de bekendste en nog steeds 
werkende molen van de stad Genk. In 1523 bouwde 
het lakenambacht van Hasselt de volmolen op de 
Stiemerbeek. Er werd vilt op basis van wol 
vervaardigd.   Vanaf 1645 produceerde men er 
koorden van vlas en hennep en olie- en koolzaad. 
Van 1843 tot 1955 deed ze dienst als korenmolen. 
Na een restauratie is ze sinds 1986 opnieuw in 
bedrijf).  
 

Meteen daarna loopt u  bij groot  infobord R de 
parkeerplaats op. Ga L over vlonderpad en volg 
dit tot onder de spoorbrug door van de 
Montzenlijn, de goederenspoorlijn tussen Aken 
en de Antwerpense haven. Meteen daarna gaat u 
aan de 3-sprong L (X).  Aan de doorgaande weg 
loopt u L voorzichtig onder de spoorbrug door. 
Na 25 m steekt u bij Esso tankstation voorzichtig 
via de oversteekplaats R de drukke doorgaande 
weg over. Ga dan R over het fietspad. Meteen 
daarna gaat u L het pad omhoog.  Bij rood-wit 
betonnen paaltje gaat u L het bospad in.  Aan de 
asfaltweg gaat u L.  Aan de 4-sprong bij 
speelplein gaat u L volg deze weg en na enig tijd 
komt u bij de voorrangsweg waar u aan de 
overkant heeft geparkeerd. 
Steek de weg voorzichtig over .

  
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.   

 

 
 


