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5,6 km Grotendeels langs onverharde en
knuppelpaden gaat het naar het Kolenspoor, waarna we de Stiemer- en Bosbeekvallei doorkruisen. Terugkeren doen we
langs de schans en de steenkoolmijn van
Waterschei.

26 km Langs de terril van Waterschei en
door heide- en bosgebied gaat het naar het
Kolenspoor met het toeristisch treintje in As.
Dan fietsen we langs een zandgroeve naar Wiemesmeer, om te eindigen door het Thorpark.

9,2 km Deze wandeling voert ons rond
de terril van Waterschei, waarna we mits een
kleine afwijking getrakteerd worden op een
prachtig uitzicht. Vanaf het Kolenspoor sluit
de wandeling aan op de route van 5,6 km.
14,4 km We wandelen rond de terril van
Waterschei, waarna we even het bos in
duiken. We volgen het Kolenspoor naar de
Kolonie van As, om te eindigen met een
bezoek aan de schans en steenkoolmijn
van Waterschei.
17,6 km We stappen langs de flank van
de terril van Waterschei, waarna we het stadion van KRC Genk bewonderen. Dan volgt
een bosrijk stuk, waarbij de Lietenbeek ons
kort vergezelt. Aan de terril kunnen we
even afwijken voor een prachtig uitzicht.
Vanaf het Kolenspoor sluit ook deze wandeling aan op het traject van 5,6 km.

44 km We trappen langs de beroemde
C-Mine naar Bokrijk, waar we Fietsen door het
Water, een unicum! Langs het Albertkanaal en
natuurgebied De Maten bollen we naar het
Thorpark en de start terug.
69 km Deze fietsroute leidt ons langs het
parcours van 44 km, maar maakt nog een
ommetje richting Maasmechelen langs een
zweefvliegcentrum en de vuurwapenfabriek FN
Herstal, waarna we langs de Mechelse Heide en
het treintje van As terugkeren naar de start.
90 km De langste route voert ons een hele
andere kant op: naar het gloednieuwe Fietsen
door de Bomen, op een brug die geleidelijk
stijgt tot 10 m hoogte, tussen de boomkruinen. We schampen de oefenterreinen van
Ford Lommel en trappen dan dwars door Peer
richting Oudsbergen, om langs de terril van
Waterschei naar onze start terug te keren.
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Gezinssport Vlaanderen vzw - Sportdienst van de Gezinsbond
Troonstraat 125, 1050 Brussel
T 02 507 88 22 - E gezinssportvlaanderen@gezinsbond.be
www.gezinssportvlaanderen.be/wfdag2019

V.U. Freddy De Nert, Orchideeënlaan 22, 9200 Dendermonde. Niet op de openbare weg gooien.

© Toerisme Limburg-Luc Daelemans

