
Kuringen
Wandelen op het platteland tussen de Platwijers

Routegegevens

Lengte:     8,80 km

Parcours: rustige wegen, tussen de vijvers van 
natuurgebied de Platwijers

Troeven: * rustige wandelwegen
* prachtige platteland 
* de Platwijers

Start: PC Kuringen, Nieuwstraat 126

Parking: voldoende parking aan het Parochiaal 
Centrum.

Signalisatie: * via smartphone met QR-code 
* routebeschrijving op deze fiche
* tot 19 juni: pijlen Landelijke 

Gilden

Routebeschrijving
Met je rug naar het Parochiaal Centrum vertrek je naar rechts en volg je de straat Hoogeinde. Je volgt deze tot aan de T-splitsing waar je
links af slaat de Langvennestraat in. Na 100m ga je rechts het bospad in. Na het bos ga je links de Semmestraat in en je volgt deze
verder tot aan de volgende T-splitsing. Hier ga je rechts in de Galgebergstraat. Je blijft deze volgen en houdt rechts aan waardoor je in
de Slangbeekstraat uitkomt. Na een 500tal m splitst de weg weer en houd je rechts aan. Op het volgende kruispunt (na 500 m) ga je
rechts en je wandelt verder door de Gemeentebosstraat. Aan de kruising met de Slangbeekstraat sla je linksaf. Na 700 m kom je aan de
volgende T-splitsing waar je rechts het kiezelpad ingaat. Je volgt dit een 300m en vlak voor de bomen ga je links af waarna je na 10m
terug naar rechts gaat. Je volgt het pad tussen de vijvers gedurende een kilometer aan de hand van de oranje pijlen van Landelijke Gilde
Kuringen. Je komt dan uit op het pad langs de spoorlijn (Hasselt – Mol). Hier ga je rechts en volg je de Slangbeekweg. Aan de kruising
met de Paalsteenstraat ga je rechts en na het ‘3-gemeentepunt’ (Hasselt – Kuringen – Zonhoven) ga je terug rechts het bospad in. Na
een 300-tal meter houd je links aan en loop je links langs de vijver. Aan het rustpunt (met de 2 banken) houd je links aan en op 7,5 km
kom je uit in de Semmestraat. Hier ga je links en dan kom je terug uit bij het bospad (waarlangs we ook vertrokken). Je gaat hier links
en volgt het pad. Na het bos ga je links en na 100m terug rechts. Hier volg je de weg terug tot aan het Parochiaal Centrum van Kuringen.

Beter             wandeling

Ontdek de route en win !!!

Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten en stuur deze digitaal door naar team.abl@landelijkegilden.be.  Elke 
maand loten we een winnaar uit voor een pakket hoeve- en streekproducten. 
Opgelet: Wij zullen af en toe een foto posten op onze Facebookpagina. Indien je dit niet wil, gelieve dit expliciet te vermelden. 

Samen met jou, als wandelaar, gebruiken landbouwers ook de
plattelandswegen. Ze zijn aan het werk en passeren met
tractoren en machines om hun teelten te bewerken en te
verzorgen. We vragen om een wederzijds respect en tijdig aan
de kant te gaan om hen te laten passeren. Een vriendelijk
gebaar erbij betekent veel voor de andere bestuurder en maakt
een wereld van verschil. Geniet van je wandeling!

Start

Met dank aan 

Landelijke Gilde Kuringen

mailto:team.abl@landelijkegilden.be
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Enkele hoogtepunten

1. Natuurgebied ‘De Platwijers’
In het zuidwestelijk deel van Zonhoven vinden we langs de spoorlijn Hasselt-
Mol het natuurreservaat de Platwijers. Het gebied is ongeveer 100 ha groot.
De Platwijers bestaan hoofdzakelijk uit aangelegde visvijvers en weilanden. De
aanvoer van water dat verrijkt is met talloze meststoffen heeft de rijke flora
geen goed gedaan. We krijgen immers een toenemende verruiging van de
begroeiing.
Dit reservaat is echter vooral gekend voor zijn grote vogelrijkdom. Talrijke
soorten vinden hier een geschikte pleister- en broedplaats. De meeste
binnenpaadjes zijn dan ook afgesloten voor het publiek omdat de vogels
anders te veel gestoord zouden worden.

2. De Grens van de Paalsteen
Waar eindigt Hasselt en waar begint Zonhoven? Daar werd 500 jaar lang over

geruzied. Op de grenspaal zie je in welk jaar de prins-bisschop van Luik hier 21

grenspalen liet plaatsen. De boodschap richting Zonhoven was duidelijk: wie

over de grens kwam, kon rekenen op zware lijfstraffen. De Zonhovenaren

trokken zich er niets van aan en vernielden de meeste palen. Deze paal is

blijven staan. Pas onder Napoleon (1811) kwam er vrede door een vreemd

compromis. De betwiste heide bleef Hasselts grondgebied maar Zonhoven

werd er eigenaar van. Dat is nog altijd zo.

Zin om ook onze andere Beter Buitenwandelingen te ontdekken? Bezoek onze website
https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten of onze Facebookpagina ‘Beter Buitenwandelingen’
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https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten
https://www.facebook.com/Beter-Buitenwandelingen-100252781933964

