997. DIEPENBEEK 12,6 km – 10 km
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blz 2 van 3
Net ten Oosten van Hasselt ligt de Belgische plaats Diepenbeek. Tijdens deze gemakkelijke wandeling
wandelt u al meteen door een mooi natuurgebied met vijvers en watervogels. Dan wandelt u door een
gebied waardoor de 3 beken t.w. de Stiemerbeek, Caetsbeek en de Demer stromen. Na een bos- en veldweg
komt u bij de Universiteitscampus Hasselt. De terugweg wandelt u over betonpaden door de Demervallei
en dan komt u in een leuk parkje gelegen in recreatiepark “Denerstrand” Dan volgt een prachtig stuk over
leuke bospaadjes door een natuurgebied en langs de grote Pomperik visvijver. Via natuurgebiedje komt u
weer bij Gasthof Lederhosel, waar u nog iets kunt eten of drinken. U kunt de route inkorten tot 10 km. U
kunt de wandeling ook starten op de gratis parkeerplaats van de Universiteitscampus Hasselt,
Ginderoverstraat 11, Diepenbeek ( cursief in punt 3) en dan halverwege pauzeren bij de Gasthof. TIP: Blijf
lekker slapen in de Gasthof en doe de volgende dag nog wandeling 981 of 900.
Startadres 1: Gasthof Lederhose, Heidestraat 55, Diepenbeek.
Voor het restaurant is een parkeerplaats maar u mag ook in de straat parkeren.
Startadres 2: Kleine parking U Hasselt, 3590 Diepenbeek, België. Start dan bij **** in punt 3.
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997. DIEPENBEEK 12,6 km – 10 km
1. Met uw rug naar de ingang gaat u R. Meteen
daarna aan de kruising met de Kempenstraat gaat
u RD (Heidestraat). Aan de 4-sprong gaat u bij
verbodsbord
RD
(Heidestraat)
over
de
doodlopende weg. U passeert 4 wit/rode paaltjes
en 20 m verder gaat u R over het bospad met
even verder links van u een grote vijver.
(U loopt hier in het 11 ha grote waterrijke
natuurgebied de Dauteweyers waarin o.a. een reeks
oude vijvers liggen die met elkaar verbonden zijn. De
vijvers zijn ontstaan door winning van ijzererts, welke
plaatsvond in de 19e eeuw en in 1873 tot een einde
kwam. Om de vijvers zijn elzenbroekbossen en
vochtige weilanden te vinden. In dit natuurgebied
leeft de bedreigde zeldzame kleine, felgroene
boomkikker).
Aan de 3-sprong gaat u L en u loopt tussen twee
vijvers door.
(Is dit niet mogelijk, loop dan hier aan de 3-sprong
verder RD met links de vijver. Negeer na 150 m
volgende pad links gelegen tussen twee vijvers. 50 m
verder gaat u aan de 3-sprong RD met links weer
een vijver en rechts een sloot. Ga nu verder bij ****
in dit punt).
Aan de T-splitsing gaat u R met rechts de vijver.
Negeer zijpad links en blijf RD langs de vijver
lopen. Aan de 3-sprong gaat u R en u loopt weer
tussen twee vijvers door. Aan de T-splitsing gaat
u L met links een vijver en rechts een sloot. ****
Via rioolbuis steekt u de sloot over en ga dan
meteen aan de T-splitsing L Aan de Y-splitsing
gaat u R over het bospad. Aan het eind stapt
over het overstapje van de nauwe doorgang en
gaat u R over het brede graspad.
2. Voorbij klaphek gaat u L (Dautenstraat) over
de asfaltweg. Vlak daarna aan de T-splitsing gaat
u R. Aan de volgende T-splitsing bij zitbank en

Mariakapel gaat u L (Kempenstraat). Neem nu de
eerste weg R (Herenstraat). Negeer zijwegen. Na
circa 500 m, vlak voorbij de kapel van O. L. Vrouw
van Lourdes gaat u aan de T-splitsing R. Vlak
daarna
aan
de
3-sprong
gaat
u
L
(Plompaertstraat). 100 m voorbij het laatste huis
(huisnr. 94) gaat u L (rode ruit) over de
veldweg/graspad. Na ruim 300 m buigt de
veldweg/graspad naar links en vlak daarna naar
rechts en wordt een bospad. Negeer zijpad links
en volg het bospad RD. Na 250 m gaat u aan de
3-sprong bij de Stiemerbeek L over het pad. Aan
de T-splitsing voor de Caetsbeek gaat u R met
links van u de beek. (U verlaat de rode ruit). Negeer
eindje verder brug links en steek vlak daarna via
de brug de Stiemerbeek over.
(Op de brug ziet u links de Caetsbeek in de
Stiemerbeek stromen).
Meteen na de brug loopt u RD over het
“begroeide” bospad. (U loopt dus niet over het pad
dat hier meteen naar links buigt. Na 50 m gaat u aan
de asfaltweg L. Negeer brug links.
3. Aan de 3-sprong voor smalle bruggetje gaat u
R met links van u de Demer.
(Degene, die 10 km loopt, gaat hier RD en steekt via
het smalle bruggetje de Demer over en ga dan
meteen L over het paadje. Ga dan verder bij **** in
punt 3).
Na 20 m gaat u aan de 3-sprong R over de
bosweg door de kastanjelaan. Na 150 m passeert
u bij twee zitbanken de St. Antoniuskapel
(1900/zie infobord). 300 meter verder verlaat u
het bos en volg geruime tijd de veldweg. Na bijna
500 m gaat u aan de doorgaande weg L over het
fietspad met rechts van u gebouwen op de
Universitaire Campus Diepenbeek/Universiteit
Hasselt.

(**** Start punt 2. Met uw rug naar de parking gaat u
R. Ga dan verder bij de volgende zin).
Na 700 m steekt u de Demer over. 150 meter
verder, bij wegversmalling, gaat u L (fietsroute
100) over het brede betonnen pad/fietspad, dat u
bijna 1 km RD volgt door het weidelandschap.
Aan de 3-sprong gaat u L over de smalle
asfaltweg met rechts van u de bosrand. Vlak vóór
smal bruggetje gaat u R over het paadje. **** Volg
het paadje door de bosrand langs de Demer.
(Hier bij bruggetje, stroomt de Stiemerbeek in de
Demer).
Bij breed betonnen pad (fietspad) gaat u L/RD
over het fietspad. (U kunt natuurlijk ook over de
grasstrook langs de Demer lopen)
(Hier staat rechts een schuilhut met zitbanken, een
mooie pauzeplek na 6,3 km).
Steek na 700 m de voorrangsweg over en loop
verder RD (fietsroute 100) over het betonnen pad
langs de 85 km lange Demer, die nabij Tongeren
ontspringt en in Werchter in de Dijle uitmondt.
4. Na 300 m, meteen voorbij speeltuin en bij
zitbank gaat u R over het tegelpad. U gaat door
een vernauwer. Aan de 3-sprong gaat u RD over
het tegelpad met rechts boven sportcomplex
“Demerstrand”. Voorbij links gelegen vijver gaat
u L over het eerste grindpad door het park. Aan
de T-splitsing voor hoge haagbeuk gaat u R over
het boomschorspad. Aan de betonweg gaat u L
met links van u het tenniscomplex en zitbanken.

blz 3 van 3
“geboortebos”. Steek via de brug de Caetsbeek
over en loop RD ( rode driehoek) over het bosgraspad. Aan de T-splitsing gaat u R over de
gras/bosweg.
(U
verlaat
hier
de
wandelmarkeringen). Steek weer voorzichtig de
voorrangsweg over en ga R over het brede
betonnen pad/fietspad langs deze weg. Voorbij
de aan de overkant van de weg staande mooie
achthoekige Lourdes kapel (1872/zie infobord)
gaat bij wandelmarkeringspaal L over het pad.
Meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing L bij
volgende Y splitsing R ( Blauwe ruit ) volg dit uit
diverse bochten bestaand pad u passeert een
vlonder pad. Bij driesprong en infobord en nauwe
doorgang R en volg het pad door het 60 hectare
grote natuurgebied “In de Dorpsbemden”. Na
brug loopt u over het vlonderpad met leuning en
volg RD het pad door de bomenlaan. U passeert
een nauwe doorgang en loop RD langs het grote
weiland/grasveld.
6. Aan het einde van het weiland gaat u bij
infobord L door de nauwe doorgang en volg de
veldweg met een eindje verder links van u een
grote visvijver. Bij parkeerplaatsje L. Meteen
daarna gaat u bij de grote vijver L over het
graspad langs de Pomperik visvijver. ( u loopt
dus aan de linkerkant van de grote vijver)
(De vijver is een kunstmatige vijver, die ontstaan is bij
de aanleg van de nabijgelegen ringweg).

(Rechts achter de haag ziet u een donjon (een
verdedigbare woontoren), die vermoedelijk uit de 15
eeuw dateert en hoorde bij een waterburcht. Nabij de
donjon ligt ook kasteel Diepenbeek, ook wel de
rentmeesterij van Alden Biesen genoemd, dat dateert
uit de 17e eeuw).

Aan het eind van de vijver gaat u R over de
asfaltweg. Meteen daarna aan de 4-sprong gaat u
L en steekt u via de brug weer de Caetsbeek over
en volg de asfaltweg. Steek bij groot wegkruis de
voorrangsweg over en loop bij verbodsbord RD
(Heidestraat) over de doodlopende weg. Voorbij
het laatste links gelegen huis (huisnr. 27) gaat u
R over de bosweg. Aan de 3-sprong bij zitbank
gaat u RD over de verharde bosweg.

Meteen voorbij de sporthal “Knooppunt 100” gaat
u L met rechts van u de parkeerplaats. Neem nu
de derde weg R. ( even voor ronde betonnen
afzetblokken ) . Vlak vóór de voorrangsweg gaat u
L over het beklinkerde fietspad.

7. Let op! Vlak vóór de voorrangsweg gaat u bij
zitbanken en vlechthagen L. Steek het bruggetje
over en volg RD het pad. Het pad buigt naar
links met links van u moerasgebied/verlande
vijver.

(Aan de andere kant van de doorgaande weg ligt
(groot groen gebouw)
de Provinciale school
bestaande uit secundair onderwijs en middenschool).

(U loopt hier weer door het waterrijke natuurgebied
de Dauteweyers).

Meteen daarna steekt u via de oversteekplaats R
de voorrangsweg over. Ga dan L over het pad.
Negeer zijpad rechts en steek via de brug de
Demer over. Meteen na de brug gaat u L de berm
omhoog en steek weer voorzichtig de
doorgaande weg over.

U passeert twee klaphekken en volg het pad RD
verder door het natuurgebied. Negeer klaphek
links met even verder links van u een grote vijver
waarop meestal veel watervogels verblijven. Bij
de rood/witte paaltjes gaat u R over de asfaltweg
en u verlaat het natuurgebied Dauteweyers. Aan
de kruising gaat u RD Heidestraat. Aan de
volgende kruising komt u weer bij het begin.

5. Loop dan RD en meteen daarna gaat u R (rode
driehoek) over het brede bospad door het
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.

