KOZEN
Wandelen op het platteland langs fruitplantages en holle wegen
Routegegevens
Lengte:

8,61 km

Parcours: kleine wegen, wandelpaden en autoluw
Troeven: * De Zijp
* wandelen tussen fruitplantages
* provinciedomein Nieuwenhoven
* landelijke omgeving
* mooie panoramapunten

Start

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:

Opcosenstraat 1 (aan de kerk)

Parking:

voldoende gratis parking rond de
kerk

Signalisatie: * via smartphone met QR-code
* routebeschrijving op deze fiche
* tot 3 april: pijlen LG

Met dank aan
Landelijke Gilden

Routebeschrijving
Vertrek met je rug naar de kerk (aan de kant van de Opcosenstraat) en ga naar links. Ga links van de school rechts het padje in. Wandel
vervolgens rechtdoor door de fruitplantages. Ga op het einde naar links en neem de veldweg ‘Weyerstraat’. Blijf rechtdoor wandelen en steek
aan ‘het kruispunt’ van paden schuin rechtover. Op het einde ga je naar rechts en vervolgens wandel je mee de bocht naar links. Wandel door tot
op het einde van het pad en ga dan naar rechts ‘Heide’. Ga vervolgens op het eerste pad naar links achter het bos zodat je links bos hebt en
rechts een fruitplantage. Daarna wandel je mee met de bocht naar rechts. Op het einde sla je naar links zodat het bos nog altijd links van jou ligt.
Vervolgens ga je rechts en links tot je aan een geasfalteerde weg komt ‘Beukenbosstraat’. Je volgt die weg een tijdje (opgelet voor de vele
fietsers!). Bij de blikvanger en het bordje ‘laat hier je fiets achter’ wandel je naar rechts. Je komt nu aan in ‘De Zijp’. Ga het brugje over en wandel
langs de vijver. Ga vervolgens terug het brugje over en ga naar rechts. Wandel nu door tot aan de fruitpaloxen en ga naar links voor de paloxen
(of neem het eerste padje links). Je hebt nu links een weide en rechts een plantage. Ga verder door tot je achteraan in de linkerhoek een
doorgang ziet. Ga erdoor en wandel richting fietspad. Opgelet voor de vele fietsers! Je wandelt nu een heel stuk omhoog. Rechts kan je op het
panoramapunt even genieten van een mooi uitzicht. Aan het kruispunt steek je over (wees voorzichtig) en ga je na +/- 15-20m links omhoog. Je
bent nu op de grens van het boomstammen en af en toe een knuppelpad. Aan het ‘kruispunt’ met vier wandelpaden ga je naar links. Wandel
vervolgens verder tot aan de geasfalteerde weg en ga dan naar rechts ‘Heide’. Wandel tot je links een straat kan inslaan ‘Heide’. Wandel deze
weg verder zodat je achter een fruitteeltbedrijf wandelt. Vervolgens ga je terug naar links ‘Heide’. Na +/- 800 m zie je aan de rechterkant een
vierkantshoeve met links een kleine kapel. Hierna ga je naar links het pad in (rechts van het bedrijf). Vervolgens wandel je terug door de
fruitplantages. Op het einde ga je naar rechts en kom je terug aan de achterkant van de school en vervolgens aan de kerk van Kozen.

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.
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Wandelen op het platteland langs fruitplantages en holle wegen
Enkele hoogtepunten
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1. Fruitplantages
In Kozen zijn er heel wat fruitteeltbedrijven. Appels, peren en soms
kersen worden op de vruchtbare Haspengouwse grond geteeld.
Fruittelers werken dag en nacht met liefde voor hun vak om de
consument lekker fruit te leveren. Veel van deze fruittelers doen ook
aan thuisverkoop en hebben een hoevewinkel of fruitautomaat.
2. De Zîjp
De Zijp deed jarenlang dienst als gemeentelijk stort tot het werd
omgetoverd tot een oase van rust. Het werd ingericht op een
bijvriendelijke manier met een vijver, een wachtbekken, veel
bijvriendelijke planten en een rustbank. Er is ook een bijenhal en
bevruchtingsstation. Imkervereniging 'De Heidingers' heeft hier zijn
clublokaal. Zij zijn gespecialiseerd in Carnica koninginnenteelt.
3. Uitkijkpunt Nieuwerkerken
Op dit mooi uitzichtspunt kan je genieten van een mooi uitzicht over
fruitplantages. In de verte zie je Nieuwerkerken.
4. Engelbamp
De 'Engelbamp' is een historische wegtracé en holle weg. Deze weg
komt voor op historische kaarten uit de 17de eeuw, maar stamt
vermoedelijk uit de vroege middeleeuwen. Het zou aangelegd zijn in de
vroege middeleeuwen in het verlengde van een Romeinse weg van
Hoei over Landen-Velm en Sint-Truiden. Langs dit tracé vestigde de
abdij van Sint-Truiden haar buitenverblijf en hoeve Nieuwenhoven.
Hier vind je ook een uitkijkpunt boven op de schouder van de holle weg
waar je de skyline van Sint-Truiden kan bewonderen.
5. Nieuwenhoven
Het bos in Nieuwenhoven is een oud parkbos van 161 ha. Dit domein is
een overblijfsel van het vroegere Brudelholtwoud. In de verte zie je het
kasteel dat van de 10e tot de 18e eeuw diende als buitenverblijf voor
de abten. Het domein omvat een rijke flora en fauna, een mooie
visvijver,
een
educatieve
vijver
en
een
ecologische
waterzuiveringsinstallatie. Begin jaren 70 van de 20e eeuw dreigde het
bos verkaveld te worden. Hierop werd het in 1972 aangekocht door de
provincie Limburg.
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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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