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Net ten noordwesten van de bekende stad Hasselt ligt aan een bosrijk gebied de plaats Lummen.  Deze 
gemakkelijke wandeling bestaat uit 2 verschillende delen.  U wandelt eerst even door het centrum langs het 
mooie gemeentehuis en dan wandelt u ca. 8km door de mooie bossen en langs bosranden van de 
Willekensberg. U komt even in de buurtschap Goeslaar en dan duikt u weer het bos in. Na 9km bereikt u 
het prachtige meer Schalbroek met picknickbank om te pauzeren. Dan wordt de wandeling alleen maar 
mooier. U wandelt om de meren heen en een mooi stuk langs de Mangelbeek door prachtige natuur. Ook 
passeert u een uitkijkhut.  Via een rustige veldweg komt u weer bij de taverne met overdekt terras.  Neem 
zelf proviand mee voor onderweg. U kunt de route inkorten tot 9km wat ook een leuke wandeling is.   
 

Startadres: Taverne De Luman, Schulensebaan 5,  Lummen.  (Tel:0032-13522334). Dagelijks open vanaf 
09.00 uur, maandag gesloten.  Voor de brasserie is een parkeerplaats. 
 

  

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,43 km  3 uur  58 m  58 m 
 

 
 

908. LUMMEN 13,4 km – 9 km 
 

1.  Met uw rug naar het terras (veranda) steekt u 
links van de rotonde via zebrapad de weg over en 
loop RD omhoog langs huisnr. 4. Aan de 3-
sprong gaat u L (Neerstraat) de eenrichtingsweg 
omhoog. Aan de volgende 3-sprong RD. Meteen 
daarna aan de kruising loopt u RD over de 
kasseienweg.  
 

(Als u hier L gaat, dan komt u na 60 m bij de Onze-
Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk (1870-1872). Naast de 
kerk staat de monumentale grafkapel van de familie 
van Willigen – Glavany, die in 1904 in art-nouveau 
stijl is gebouwd).  
 

Waar de kasseienweg vlak daarna bij de mooie 
muziekkiosk (1887) naar rechts buigt, gaat u bij 
huisnr. 19 en bij  verbodsbord L.  
 

(Hier op het Gemeenteplein staat het mooie 
neoclassicistische gemeentehuis (1899)).  
 

Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L de 
eenrichtingsweg omhoog langs huisnr. 1.  Aan de 
kruising met de Kerkstraat gaat u R en meteen R 
het klinkerpad omhoog.  Boven aan de T-splitsing 
gaat u R. Neem de eerste weg L (Wijngaardstraat) 
omhoog. Waar de weg naar links buigt, negeert u 
meteen grindpaadje rechts gelegen tussen 
hagen. Meteen daarna (tegenover zitbank) gaat u 
R het graspad omhoog en loop RD langs de 
achtertuinen. Aan het grote grasveld blijft u RD 
lopen. Negeer graspad rechts richting asfaltweg 
en blijf RD lopen over het grasveld. Vlak daarna 
loopt u RD over het pad met rechts van u  
afrastering van achtertuinen. Aan de asfaltweg 
gaat u L omhoog. Negeer zijpad links 
 

2. Meteen daarna waar de weg naar rechts buigt, 
loopt u RD (oranje cirkel/rode driehoek/blauwe 

ruit). Vlak daarna, na poort van woning, gaat u R 
het bospaadje omhoog. (U verlaat de 
wandelmarkeringen. U neemt dus  niet het pad vlak 
langs de afrastering). Een eindje verder loopt u RD 
langs de begraafplaats van Lummen. Let op! Aan 
de 3-sprong, aan het eind van de begraafplaats 
en waar de afrastering naar rechts buigt, gaat u L. 
Meteen daarna aan de 4-sprong gaat u L en volg 
even verder RD aan de Y-splitsing. Aan de 
kruising bij afgezaagde bomen gaat u RD. (Rechts 
beneden hoort u het geluid van de autoweg). Vlak 
daarna aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD. 
Aan de T-splitsing bij grijze paal gaat u L. Aan de 
volgende T-splitsing, met links een houten hek, 
gaat u R over de bosweg. Negeer bij 
wandelmarkeringspaal zijpad rechts en loop RD 
(oranje cirkel/rode driehoek/blauwe ruit). Aan de 
T-splitsing voor wit huis gaat u L (rode 
driehoek/blauwe ruit) over de bosweg. Steek de 
doorgaande weg over en loop RD (wit-rood) over 
de veldweg.  
 

(Als u hier aan de doorgaande weg  even L gaat, dan 
komt u bij de mooie kapel (kluis) Onze Lieve Vrouw 
van de Beukeboom.  Op de plaats van de kapel zou 
vroeger een houten Mariabeeldje in de holte van een 
beuk gestaan hebben. Op zekere dag stelde een 
oude kreupele schaapherder vast dat het beeldje 
verdwenen was. Op de feestdag van Onze-Lieve-
Vrouw Visitatie in 1640 werd een albasten Onze-
Lieve-Vrouwbeeld met kind daterend uit circa 1425, 
dat sedert mensenheugenis in de kerk vereerd werd, 
in processie overgebracht naar de vergrote holte in 
de boom. Pelgrims van heinde en verre stroomden 
toe en wonderbare genezingen[ ]vonden er plaats. 
Met het geofferde geld werd in 1641 een kapel 
gebouwd.  

tel:0032-13522334
http://www.deluman.be/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kluis_van_de_Beukeboom#cite_note-2


  blz 3 van 4 

 

In 1650, 1742 en 1778 werd de kapel uitgebreid. De 
kluis is één van de vier overgebleven Limburgse 
kluizen. Na een algemene restauratie in 1998 wordt 
de kluis momenteel weer bewoond).  
 

Negeer bij infobord “Welkom op de 
Willekensberg” zijpad links en loop RD (rode 
driehoek/blauwe ruit) en u passeert een 
waterpompstation. Negeer zijpad links en loop 
RD (wit-rood). Vlak daarna aan de 4-sprong gaat u 
verder RD. Negeer twee zijpaden links. 
 

3. Neem nu bij groene wandelmarkeringspaal het 
eerste pad R (rode driehoek/blauwe ruit/groene 
rechthoek/wit-rood). 
 

(Degene die 9 km loopt, gaat hier RD. Negeer zijpad 
links. Aan de kruising L. Aan de T-splitsing R. Vlak 
voor grasveld neemt u het pad L en loop even verder 
het bospad omlaag. Ga nu verder bij **** in punt 5).  
 

Aan de 3-sprong loopt u RD. Vlak daarna aan de 
volgende 3-sprong gaat u L. Aan de T-splitsing 
voor autoweg gaat u R (rode driehoek).  Aan het 
eind gaat u L en steekt u via brug de autoweg E 
314 over.  Meteen na de brug gaat u L over het 
tegelpad langs de grote hoogspanningskast. (Dit 
is circa 30 m voor de Kruisstraat, die tegenover de 
Kwezelstaat ligt). Volg nu het bospaadje RD. Vlak 
daarna aan de 3-sprong loopt u RD met links 
beneden de autoweg. Neem dan het eerste pad R 
(oranje cirkel achterkant paal). Aan de 4-sprong 
bij paardenhindernis gaat u L (10) over het 
bospad. Negeer zijpaden. Beneden aan de 3-
sprong gaat u L (rode driehoek/10) met rechts 
een akker. Negeer zijpad links naar gsm mast. 
Aan de 3-sprong gaat u R (rode driehoek) over 
het bospad. Het pad buigt voor de hoek van akker 
links het bos in. Meteen daarna gaat u R over het 
smalle bospad. (U loopt dus niet over het graspad 
langs de akker). Het pad buigt bij wilduitkijk zit 
naar links (wit-rood).  
 

4. 10 m vóór T-splitsing gaat u R (wit-rood) het 
bospaadje in. Voor enkele paardenhindernissen  
gaat u L (rode driehoek). (U blijft dus het pad 
volgen). Aan het eind loopt u RD (10) over het 
brede bospad met rechts van u een 
manege/paardenspringparcours. Aan de 4-
sprong, 10 m voorbij rechts staande “poort” 
bestaande uit twee stenen zuilen en dak, gaat u R 
het paadje omhoog. Meteen daarna gaat u aan de 
T-splitsing L over het paadje, evenwijdig aan het 
links gelegen brede pad. Aan de kruising bij 
wandelmarkeringsborden 10 gaat u R het 
bospaadje in. Negeer meteen zijpad rechts. Waar 
het pad naar links buigt (9), negeert u pad rechts.  
Aan de asfaltweg gaat u meteen L over het smalle 
bospad.  
 

(Als het pad is omgeploegd blijf dan vlak langs de 
bosrand lopen en neem het smalle bospaadje links 
vlak bij de bosrand. U komt altijd bij de grindweg uit).   
 

Aan de grindweg (gasleidingpaal 99N) gaat u L. 
Aan de 3-sprong bij boerderijtje, kleine 
Lourdesgrot en Mariakapelletje aan boom loopt u 

RD (13). Negeer zijpaden links. Bij fietsbord 
“fietsroute 312” buigt de grindweg naar rechts 
(rode driehoek). Aan de T-splitsing gaat u L 
(fietsroute 312/rode driehoek) en loop onder het 
autowegviaduct door.   
 

5.  Aan de 4-sprong, meteen na het viaduct, gaat 
u bij bord  “Mountainbike netwerk West Limburg” 
L over de veldweg. Aan de 3-sprong voorbij 
manegeweide gaat u R over de asfaltweg. Meteen 
voorbij het woonhuis (nr. 7) gaat u L over het 
grindpad. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u 
R (rode driehoek). Negeer zijpaden en volg het 
pad dat even verder naar links buigt en een breed 
licht stijgend bospad wordt. Boven aan de 3-
sprong bij betonnen elektriciteitsmast loopt u RD 
(17). Aan de 3-sprong RD. Negeer twee bospaden 
links. Boven, aan het einde van rechtsgelegen 
grasveld, gaat u R en loop even verder RD het 
bospad omlaag. **** Beneden aan de 3-sprong 
gaat u R en u passeert de woning met huisnr. 66. 
Aan de asfaltweg gaat u R. Vlak daarna gaat u 
aan de 3-sprong L (Eggelstraat/16). Aan de 
voorrangsweg gaat u weer L (16). Tegenover  
huisnr. 112 gaat u R over de asfaltweg.   
 

6. Aan de 3-sprong bij picknickbank en twee 
vijvers gaat u R langs de afsluitboom.  
 

(U bent hier bij de Schalbroek vijvers, die in het 
verleden viskweekvijvers waren. Een fijne 
pauzeplaats na 9 km).   
 

Aan de 3-sprong gaat u R met links van u de 
grote vijver ”Vijversheide”.  
 

(Wilt u niet om de grote vijver heenlopen, loop dan 
hier RD tussen de twee vijvers door en steek via de 
brug de Mangelbeek over. Ga dan verder bij **** in 
dit punt).  
 

Loop nu driekwart om deze grote vijver heen. Het 
eerste gedeelte door bos en laatste stuk over het 
graspad met rechts van u de Mangelbeek en links 
de grote vijver. Aan de T-splitsing gaat u R de 
brug over. **** Meteen daarna aan de volgende T-
splitsing gaat u L met links van u de Mangelbeek, 
die in de Demer uitmondt. Steek aan het eind L de 
brug over en ga dan meteen R (rode 
driehoek/gele zeshoek) met rechts van u de 
Mangelbeek en links een vijver.  Aan de T-
splitsing, einde vijver, steekt u R de brug over. 
Meteen daarna gaat u L (rode driehoek/gele 
zeshoek) over het graspad met links van u de 
beek. Na enige tijd ziet u tussen het riet rechts 
weer een vijver en voor u het grote waterrad van 
de Kleine Molen (De Kleen Meulen) 
 

(Deze onderslagmolen fungeerde als koren- en 
oliemolen. Er werd graan en boekweit gemalen. Van 
2002 -2004 werd de molen, die uit 1782 dateert, 
gerestaureerd en in 2007 werd een vistrap 
aangelegd).  
 

Aan de 3-sprong gaat u R (rode driehoek) met 
rechts van u weer een vijver.   
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7.  Voorbij wandelmarkeringspaal gaat u L (rode 
driehoek)  omlaag en steek het beekje over.  
 

(Als u hier R het graspad volgt, dan komt u na 40 m 
bij een uitkijkhut waar u binnen (binnen staat een 
zitbank) vogels op het meer kunt spotten o.a. de 
aalscholver en de fluut. Zeker  doen!).   
 

Aan de 3-sprong gaat u L over het brede graspad. 
Aan de asfaltweg gaat u R (rode driehoek). Steek 
de voorrangsweg over en ga R over het fietspad. 
Neem de eerste weg L (Loyestraat/fietsroute 312) 
en volg deze rustige weg geruime tijd RD met 
links van u het beekje genaamd Zwarte 
Water/Voortbeek, een zijriviertje van de Demer. 
Aan de kruising bij toegangspoort en oprijlaan 
van kasteel van Loye (1429)  gaat u gaat u L (wit-
rood) over de veldweg.  
 

(Het omringende kasteeldomein, grenzend aan 
de Demer heeft een oppervlakte van ruim 300 
hectare.  Op het kasteeldomein bevindt zich ook de 
Sterkapel. Het kasteel en het omliggende domein zijn 
privé-eigendom en dus niet toegankelijk. Enkel in de 
Mariamaand mei is de weg naar de Sterkapel 
toegankelijk voor het publiek).  

U steekt de Voortbeek over en volg de veldweg 
RD met voor u de Onze-Lieve-Vrouw 
Hemelvaartkerk.  
 

(Bijna aan het einde van de veldweg heeft u rechts 
mooi uitzicht op het mooie Kasteel de Burg. Het 
kasteel dateert uit de 15e eeuw en is in de loop der 
eeuwen verschillende kern verbouwd en heeft 
tegenwoordig een neoclassicistisch uiterlijk. Het 
kasteel is gebouwd op de plaats van de 
oorspronkelijke waterburcht van de Heren van 
Lummen, die reeds vermeld wordt in 1203).  
 

Aan de asfaltweg bij picknickbank gaat u L (wit-
rood). Negeer zijwegen, steek de Mangelbeek 
over en dan komt u weer bij de taverne, de 
sponsor van deze wandeling, waar u nog iets 
kunt eten of een lekkere Belgische pint kunt 
drinken. Bij de taverne is ook een frituur. Op de 
kaart staan veel lekkere dingen o.a. een broodje 
smos (broodje gezond). U mag ook een Belgische 
patat kopen en in de taverne opeten. De eigenaar 
Jos Povet of het vriendelijke personeel verneemt 
graag wat u van deze wandeling vindt. 

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.  
 


