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Nabij de stad Genk ligt het domein Bokrijk, bekend van het openluchtmuseum en de speeltuin maar het is 
ook een schitterend en waterrijk wandelgebied!  Tijdens deze gemakkelijke en zeer afwisselende wandeling 
wandelt u via een natuurgebiedje naar het prachtige Arboretum waar het in de zomer vol staat met bloemen 
maar in de winter ook heel leuk is om doorheen te lopen. U loopt over een bijzonder pad tussen 2 vijvers 
door met uw gezicht op waterhoogte!  Dan wandelt u naar een zitbank aan een mooie vijver, een leuke 
pauzeplek na 7,2 km. U struint door de bossen en dan komt u weer bij een schitterend watergebied met 
veel vogels. Na veel verrassende paadjes langs het water wandelt u langs de spoorlijn en parking P2 terug 
naar de hoofdingang. Bij Kasteel Bokrijk gaat u naar het restaurant Dennenhof met groot terras 
(zelfbediening) waar u nog iets kunt eten of drinken.  Neem zelf proviand mee voor onderweg, er staan veel 
zitbanken. U kunt deze wandeling prima combineren met een bezoek aan het openluchtmuseum! 
 

Startadres: Restaurant Dennenhof, Craenevenne 121, Genk.  (U rijdt op de Craenevenne aan de rotonde RD 
en parkeer op parking P1  (€ 5,00 voor de hele dag).Van nov. t/m maart is het parkeren meestal gratis afhankelijk 
van activiteiten, die tijdens deze periode op het Domein plaatsvinden.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,30 km  2.55 uur  22 m  22m 
 

 
 

981. BOKRIJK – Genk 13,3 km 
 

1.  Vanaf de parking P1 loopt u terug naar de 
uitgang met slagboom.  
 

(Als u eerst een kop koffie wilt drinken in de 
Dennenhof, dan gaat u voorbij de slagboom R over 
de asfaltweg en na 100 m komt u  bij het restaurant).  
 

Meteen voorbij de slagboom en het gebouw van 
kaartjes (tickets) verkoop gaat u bij verbodsbord 
L over de asfaltweg/fietspad met links van u de 
grote parkeerplaats. Voorbij de parkeerplaats 
gaat u aan de 4-sprong bij bord “Uitrit fietsers” L 
over het brede bospad.  Aan de kruising gaat u R 
(blauwe ruit/wit-rood) over het bospad dat 
omzoomd is met de soms meer dan 50 m hoge 
Douglassparren.  Steek de asfaltweg/fietspad 
over en loop precies RD over het bospad waar 
ook langs hoge Douglassparren staan.  Aan de T-
splitsing gaat u L over de bosweg, die gelegen is 
tussen beuken. Negeer bij Zusterbeekje en 
infobord zijpad links. Vlak daarna buigt het pad 
naar links.  Na 100 m neemt het eerste pad R 
(blauwe ruit).  Negeer zijpaadje links en volg het 
pad RD (blauwe ruit).  Aan de asfaltweg/fietspad 
gaat u L (blauwe ruit).   
 

2. Aan de T-splitsing gaat u L over de 
asfaltweg/fietspad. 
 

(U kunt even verder het talud omhoog lopen en dan. 
tweemaal L een vlonderpad inlopen om het 
natuurgebied te bekijken).  
 

Aan de 4-sprong bij Zusterkloosterbeek gaat u R. 
Let op! Ga nu meteen L (blauwe ruit) via 
bruggetje van bielzen  over het bospaadje. Aan 
de T-splitsing gaat u R (blauwe ruit).  Aan de 3-
sprong gaat u R (blauwe ruit) en volg het leuke 
kronkelende bospaadje. Na 250 m gaat aan de 3-
sprong R (blauwe ruit). Aan de asfaltweg/fietspad 
gaat u L. (U verlaat hier de route van de blauwe ruit).  
Aan de kruising bij prieeltje loopt u R via het 
klaphek het Arboretumpark (museum voor bomen 

en struiken) binnen. (U kunt hier genieten van de 
prachtige bomen en struiken). 
 

3. Meteen daarna gaat u de kruising L. Negeer  
zijpaden. Na 250 m gaat u aan de 4-sprong bij 
bruggetje en met rechts een dikke eik RD (grote 
groene pijl).  Vlak daarna bij gazon gaat u aan de 
Y-splitsing, met boom in het midden en hekwerk, 
R (grote groen pijl).  Aan de T-splitsing voor 
“rotonde” gaat u R. Neem nu het tweede pad R 
(grote groene pijl).  Aan de 3-sprong bij 2-
stammige boom en “Mary Wallace” (zie 
infobordje) gaat u R (grote groene pijl).  Let op! 
Vlak voor bruggetje gaat u L over het vlonderpad 
en volg het leuke kronkelende pad RD. (U 
passeert enkele zitbanken). Aan de T-splitsing gaat 
u R en steek het bruggetje over. Aan de 3-sprong 
bij volgend bruggetje gaat u R en via het klaphek 
verlaat u het Arboretumpark. 
 

4. Aan de asfaltweg/fietspad gaat u R (gele 
zeshoek/rode driehoek). Volg nu RD de 
asfaltweg/fietspad, die een eind verder naar 
rechts buigt.  
 

(Links ziet u huisjes van het 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).   
 

Aan de kruising bij wit huis gaat u L (gele 
zeshoek/rode driehoek/fietsroute 91).  Let op!  Na 
circa 400 m gaat u tegenover de links van de weg 

staande boom met Y-vorm en aan het einde van het 
rechts  gelegen weiland R over het  bospaadje en 
via bielzen steekt u de greppels over. Meteen 
daarna gaat u L.  
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Negeer zijpaden en volg  RD het bospaadje met 
links de greppel en staande bielzen. Een eind 
verder buigt het smalle pad naar rechts. Aan de 
T-splitsing voor akker gaat u L.  Aan de 3-sprong 
gaat u L. Meteen daarna aan de volgende 3-
sprong loopt u RD (oranje cirkel). Aan alweer een 
3-sprong gaat u L (oranje cirkel). Aan de 4-sprong 
voorbij twee bruggetjes en infobord  gaat u RD 
(rode driehoek/gele zeshoek/oranje cirkel) over 
de asfaltweg/fietspad, die  door het water loopt.  
 

(I. v. m. corona is op het pad door het water 
eenrichtingsverkeer. Is dit nog zo, ga dan R over de 
asfaltweg/fietspad. 30 m voorbij de uitkijkpost/schuur 
gaat u R over het bospaadje en via bielzen steekt u 
de greppel over. Ga dan verder bij **** in dit punt. Is 
het eenrichtingsverkeer opgeheven, laat dat dan 
even weten. Alvast bedankt)  
 

(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 4-sprong R 
over de bosweg. (U verlaat hier de 
wandelmarkeringen).  Een eind verder komt u weer 
bij de vijver. (Mogelijk ziet u hier hoofden net boven 
het water lopen). Aan de Y-splitsing gaat u L. Aan 
de T-splitsing bij uitkijkpost/schuur gaat u L over 
de asfaltweg/fietspad. **** Na circa 30 m gaat u R 
over het bospaadje en steekt u via 
bielzenbruggetje de greppel over en loop RD. 
Negeer zijpaadjes.  
 

5. Aan de kruising bij zitbank gaat u RD (oranje 
cirkel).  Een eind verder steekt u via zebrapad de 
smalle asfaltweg over  en loop bij infobord RD 
(oranje cirkel) over het pad. Meteen daarna aan 
de T-splitsing voor weiland gaat u L (oranje 
cirkel). U passeert een houten stal, die in het 
weiland staat. Ga nu door het eerste klaphek R 
(oranje cirkel) en steek RD (iets naar links) het 
grote weiland over richting alleenstaande 
eikenboom.  Via volgend klaphek verlaat u het 
weiland en ga dan meteen R  (rode 
driehoek/oranje cirkel/blauwe ruit) over het pad. 
(Mogelijk komt u hier grazende galloway runderen 
tegen). Meteen daarna gaat u de 3-sprong L (alle 
wandelmarkeringen) over het vlonderpad. Na het 
tweede vlonderpad buigt het pad naar links. U 
passeert 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 de ongelijke 4-sprong loopt u bij infobord RD 
(rode driehoek/blauwe ruit) over het bospad en 
even verder bij infobord “natuurgebied de 
Weijers” loopt u over het lange knuppelpad.  Aan 
de asfaltweg/fietspad gaat u L. Negeer zijpad 
rechts. Aan de kruising voorbij veerooster en bij 
zitbank gaat u RD (groene rechthoek).  Na 40 m 
loopt u R naar de zitbank aan het water, een 
mooie pauzeplek na 7,2 km.  
 

(Als u hier L langs de vijver loopt en na 100 m R het 
bruggetje oversteekt, dan komt u op een leuk 
schiereilandje met picknickbank).   
 

6.   Ga hier R over de brede grasstrook met links 
van u de vijver. Aan de T-splitsing gaat u L de 
brug over en ga dan meteen L vlak langs het 
water.  Blijf vlak langs de vijver lopen en bijna 
aan het einde van de vijver gaat u R over het 
brede pad. Na 10 m gaat u meteen voorbij rechts 
liggend vlonderpaadje aan de 4-sprong L over het 
bospad. 
 

(Rechts staat hier een schuilhut en rechts is ook de 
grote gratis parkeerplaats Kiewit (Putvennestraat 
112, Hasselt).  
 

Aan de asfaltweg/fietspad gaat u L en u passeert 
meteen rechts zitbanken en de VKSJ kapel (1956), 
waarin het beeld van O. L. V. van de Stilte achter 
een smeedijzeren hek staat.  (VKSJ = Vrouwelijke 
Katholieke Studerende Jeugd).Aan de 3-sprong bij 
wegwijzer gaat u R (groene rechthoek) over de 
asfaltweg/fietspad. 
 

(Als u hier L gaat, dan komt bij het bezoekerscentrum 
Kiewit van Natuurpunt dat gehuisvest is een 
voormalige herenhuis uit 1857. In de winkel zijn o.a. 
folders en natuurproducten te krijgen  en ze hebben 
er een groot assortiment vogelhuisjes. Achter het 
herenhuis staat het voormalig koetshuis, waarin 
eethuis  Koe-vert is gehuisvest. In het eethuis werken 
mensen met een beperking. Een leuke pauzeplek).  
 

Aan de 4-sprong bij infobord gaat u R (rode 
driehoek/oranje cirkel) over de asfaltweg/fietspad. 
Steek de doorgaande weg (Kiewitstraat) over en 
loop RD (Grootboomweg). Let op! Meteen aan het 
begin van deze weg gaat u aan de linkerzijde over 
het bospaadje (rode driehoek/oranje cirkel).  (U 
loopt dus parallel aan de asfaltweg 
(Grootboomweg)). Negeer zijpad links en even 
verder buigt het pad naar links (rode 
driehoek/oranje cirkel).  Aan de omgekeerde Y-
splitsing gaat u RD (rode driehoek/oranje cirkel).  
Aan de kruising gaat u L (oranje cirkel).  Negeer 
alle zijpaden en loop RD (oranje cirkel). Na 400 m 
gaat u R (rode driehoek/oranje cirkel) over de 
asfaltweg/fietspad.   
 

7. Meteen daarna steekt u de asfaltweg over en 
loopt u bij ijzeren hek RD (wit-rood) over het 
hoger gelegen bospaadje met rechts van u een 
greppel. Aan het einde van de links gelegen vijver 
gaat u L door het klaphek en volg het pad, 
gelegen tussen vijvers, RD.  Een eind verder volgt 
u het pad RD met links van u de bosrand en 
rechts de grote vijver. Aan het eind van het pad 
en vijver gaat u door het  klaphek en ga meteen 
aan de T-splitsing L over het grindpad. Steek de 
smalle asfaltweg over en loop bij zitbank RD over 
het bospad gelegen tussen de volgende vijvers. 
Aan de volgende smalle asfaltweg gaat u R. 
Negeer zijpad rechts gelegen tussen vijvers.  Aan 
de 4-sprong gaat u RD (wit-rood) over het 
bospad. Na 40 m gaat u R over het paadje met 
rechts van  u een vijver.  
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Een eind verder buigt het pad naar rechts met 
links van u afrastering en rechts nog steeds de 
vijver.  Bij zitbank gaat u RD over de 
asfaltweg/fietspad met rechts van u de vijver.  
Waar de asfaltweg bij bord met 
waarschuwingspijlen naar rechts buigt, gaat u L 
over de smalle asfaltweg met rechts van u beekje.  
Vlak voor het eerste gebouw gaat u L over het 
pad  met rechts van een grote vijver. Negeer 
zijpad links.  Aan het eind van de vijver gaat u 
aan de T-splitsing, met in het midden een 
berkenboom, bij verbodsbord R (rode driehoek).  
Aan de 3-sprong gaat u RD (rode driehoek) langs 
de volgende vijver en u passeert zitbanken.  
 

8.  Aan het eind van deze vijver gaat u aan de 
ongelijke 4-sprong L over de brede bosweg.  Volg 
nu deze brede weg, die een eind verder naar links 
buigt met rechts van u de spoorlijn Hasselt – 
Genk en links weilanden, geruime tijd RD.  Aan de 
3-sprong gaat u L (fr. 91) over de 
asfaltweg/fietspad.  Loop een eindje verder bij de 
grote parkeerplaats van Domein Bokrijk RD.  Aan 
de T-splitsing voor Hangar 58 gaat u R over de 
smalle asfaltweg.  
 

(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 (U ziet 
hier een deel van deze gebouwen). 
 

Na 150 m gaat u links over het voetpad/klinkerpad 
lopen.  Voorbij afsluitboom en verkeersspiegel 
gaat u L over het klinkerpad. Het brede klinkerpad 
en asfaltweg buigen naar rechts en een eindje 
verder passeert u een toiletgebouw.  Bij ’t 
Poorthuys (1774) en grote rotonde loopt u RD. 
Aan de kruising bij verkeersspiegel en wegwijzer 
gaat u L (gele zeshoek/rode driehoek) over de 
brede asfaltweg richting Infocenter en speeltuin.  
 

(Van 1252 tot aan het begin van de Franse revolutie 
(1789 -1799)  was het toen 540 hectare grote 
Domein Bokrijk in handen van de zusters van de 
abdij van Herkenrode, die het uitbouwden tot een 
rendabel landbouwbedrijf. Daarna is het in 
verschillende handen geweest. Zo liet de Hasseltse 
rentenier Edgard Maris het kasteel bouwen).  
 

Aan de 3-sprong voor het kasteel Bokrijk (1898) 
gaat u R (gele zeshoek/rode driehoek) richting 
speeltuin. Aan de kruising bij zwerfstenen gaat u 
RD en u passeert meteen rechts de grote 
speeltuin Bokrijk, die gratis te bezoeken is. Aan 
de T-splitsing komt u bij  het restaurant 
Dennenhof, de sponsor van de wandeling, waar u 
binnen of op het leuke terras nog iets kunt eten of 
drinken.  
 

(Als het restaurant gesloten is, dan  kunt u terecht in 
Het Koetshuis. Loop dan terug naar het kasteel en ga 
R).    
 

Hier aan de T-splitsing gaat u L terug naar de 
parking P1.  

 
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.   
 


