Dwalen met Verhalen – zomereditie 2022 Borgloon
Een zomer lang wandelvertelplezier in de Loonse natuur met Warre Borgmans als gastheer.
De uitgestippelde wandelroute is slechts deels toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Mits het
overbruggen van enkele trappen is de wandeling volledig toegankelijk met buggy’s. Enkele
delen van de wandeling lopen over onverharde wegen. Afhankelijk van de
weersomstandigheden kunnen deze delen mogelijk drassig of modderig zijn. Stevig en
waterbestendig schoeisel is bijgevolg aangewezen om deze onverharde delen te trotseren bij
slecht weer. De vertelborden kunnen indien gewenst in willekeurige volgorde bezocht
worden.
Ons voorstel: start de wandeling op de parking aan de toeristische dienst – Stationsplein 8 te
Borgloon. Hier kan je gratis parkeren.
Afstand wandeling: 5 km.
Beleef veel verhaal- en wandelplezier met familie, vrienden en gezin.
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Start de wandeling op de parking van het Fruitbelevingscentrum Stroopfabriek &
toeristisch onthaal – Stationsplein 8 te 3840 Borgloon.
Steek de parking over en wandel naar het geasfalteerde pad van het fietsroutenetwerk
en volg fietsknooppunt 136 – dit pad vind je rechts van de bouwwerf Brody.
Even verderop tref je een aantal wit-rode afzetpaaltjes op de weg. Hou op dit punt rechts
aan en wandel verder op het pad achter deze paaltjes.
Stopplaats 1:
o Na zo’n kleine 100 meter tref je rechts van de weg het 1ste vertelbord- aan.
Zet de wandeling verder over het verharde pad van het fietsroutenetwerk.
Onderweg zie je paaltjes met wandelbewegwijzering. Het 1ste paaltje dat je aantreft,
negeren we. Het 2de paaltje heeft o.a. bordjes met een rode pijl. Vanaf hier volgen we de
wandelroute met rode pijl. Volg de rode pijl rechtdoor en neger de rode pijl die naar
rechts wijst.
De volgende paal met bewegwijzering vertoont een bordje met een rode pijl naar links.
Ga hier links het bruggetje over.
Stopplaats 2:
o Het 2de vertelbord bevindt zich aan de voorkant van het bruggetje.
Ga het bruggetje over en neem de trappen naar een hoger gelegen veld.
Vanaf de trappen kom je op een kiezelpad. Volg dit kiezelpad tot het einde. Rechts ligt de
abdijsite Mariënlof (Klooster Coolen).
Op het einde van het kiezelpad rechts afslaan – volg de rode pijl op het paaltje. Het
kiezelpad mondt hier uit in een onverharde aarde weg.
Bewandel deze weg tot op het einde – kruising met een verharde weg.
Sla linksaf conform rode pijl bewegwijzering aangeeft en bewandel het verharde pad
naar beneden.
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Onderaan de afdaling bij de splitsing rechts aanhouden.
Stopplaats 3:
o Rechts tref je enkele paloxen op elkaar met toeristische info. Deze zuil bevat
tevens het 3de vertelbord.
Sla rechtsaf en volg de onverharde weg.
Deze onverharde weg gaat halverwege over in een kiezelpad.
Stopplaats 4:
o Op dit kiezelpad vind je op een bepaald ogenblijk het 4de vertelbord aan je
rechterzijde.
Blijf rechts aanhouden en zet de wandeling verder over dit kiezelpad.
Dit kiezelpad gaat na een tijdje over in een houten wandelpad. Vanaf deze weg heb je
aan je rechterzijde een mooi uitzicht op de abdijsite Mariënlof (Klooster Coolen).
Volg dit houten wandelpad helemaal tot op het einde. Dit pad eindigt onderaan de
Coolenvallei.
Stopplaats 5:
o Het houten wandelpad gaat op het einde over in een bruggetje. Het 5 de
vertelbord is bevestigd aan dit bruggetje.
Ga het bruggetje over en volg de rode pijl naar links. Een onverhard wandelpad leidt je
vanuit de Coolenvallei naar Kerniel.
Op het einde van de beklimming kom je aan een rustpunt met treurwilg. Hier kan je op
de zitbanken even pauzeren en genieten van het prachtig landschap over de
Coolenvallei.
Zet de wandeling rechts verder over de Leemzaal (= straatnaam) – volg rode pijl op
bewegwijzering.
Volg deze straat tot op het einde – kruising met Zilverstraat.
Sla rechtsaf op de Zilverstraat en volg deze weg tot aan de 1ste weg rechts.
Sla hier rechtsaf de St.-Odiliastraat in = kasseienstraat.
Volg de St.-Odiliastraat helemaal tot op het einde – kruising met verharde weg
fietsroutenetwerk.
Stopplaats 6:
o Op het einde van de St.-Odiliastraat tref je rechts opnieuw een zuil van paloxen
met toeristische informatie. Het 6de vertelbord is op deze zuil terug te vinden.
Sla rechtsaf en volg opnieuw de verharde weg van het fietsroutenetwerk – volg
knooppunt 152.
Bewandel deze weg tot aan een houten bruggetje aan de linkerzijde – in het midden op
de weg staat het logo ‘Limburgs fietsparadijs’ geschilderd.
Verlaat de verharde weg door links de steile trappen naar beneden af te dalen. Volg het
houten pad onderaan de trappen en ontdek dit onbekende stukje natuur. Neem even
een rustpunt aan de waterplas.
o Let op: bezoekers met buggy’s of personen die de steile trap niet durven afdalen,
blijven de verharde weg van het fietsroutenetwerk verder volgen. Verderop tref
je links van de weg opnieuw een houten pad aan. Dit pad is minder steil dan de
vorige afdaling en veel makkelijker te bewandelen. Sla hier linksaf en ontdek het
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onbekende stukje natuur. Keer nadien via dezelfde weg terug naar het verharde
pad van het fietsroutenetwerk.
Vervolg je weg verder over het houten pad tot op het einde. Dit pad mondt opnieuw uit
op het verharde pad van het fietsroutenetwerk.
Sla linksaf en wandel opnieuw een kort stukje over het verharde pad van het
fietsroutenetwerk.
Even verderop tref je rechts trappen aan (net voor de spoorwegbrug die over de weg
loopt).
Neem de trappen rechts naar een hoger gelegen gedeelte – voor buggy’s kan men
gebruik maken van de aanwezige fietssleuf.
Bovenaan gekomen zie je rechts het kunstwerk ‘Untitled#158’ van Andreas Wilder
midden in een weide. Neem even de tijd om dit kunstwerk te bezoeken. De ronde
constructie biedt een prachtig uitzicht van 360° over het landschap en wordt afgelijnd
door uniforme verticale houten latjes. Je kan het kunstwerk betreden en er volledig in
rondlopen. Dit geeft een speciale ervaring die refereert aan het religieuze en doet
denken aan het rondwandelen in een klooster.
Keer terug naar het punt waar de trappen toegang tot deze site geven.
Sla linksaf (komende van de trappen) en volg het onverharde wandelpad tot op het einde
– kruising met Coolenstraat.
Stopplaats 7:
o Op de kruising van het onverharde wandelpad met de Coolenstraat vind je het 7de
vertelbord.
Sla linksaf (volg de rode pijl van de bewegwijzering) en ga de brug over.
Neem onmiddellijk na de brug de 1ste weg aan de rechterzijde (rode pijl volgen). De
verharde weg gaat iets verder over in een onverharde weg.
Houd rechts aan en blijf deze onverharde weg volgen. Deze onverharde weg gaat
uiteindelijk over in een smal wandelpad. Blijf de rode pijlen volgen.
Volg het smal wandelpad tot op het einde. Dit pad komt opnieuw uit op de verharde weg
van het fietsroutenetwerk.
Sla hier LINKS af. Rode pijlen op dit punt NIET meer volgen – deze gaan naar rechts!!
Vanaf hier wordt het bruine kruisje van de bewegwijzering gevolgd.
Wandel over het verharde pad van het fietsroutenetwerk tot aan het eerste paaltje met
wandelbewegwijzering (linkerzijde).
Sla hier linksaf – volg bordje met bruine kruisje.
Direct rechtsaf slaan naar onverharde weg – richting bruine kruisje volgen.
Volg deze weg tot op het einde – kruising met een asfaltweg.
Sla linksaf en volg deze weg tot het einde – kruising met Ervaertstraat.
Sla vervolgens rechtsaf en volg de Ervaertstraat tot op het einde – kruising
Guldenbodemstraat/Stationsstraat.
Ga op het einde even naar rechts en draai onmiddellijk rechts het Evenementenplein van
het Fruitbelevingscentrum (Stroopfabriek) op.
Steek het plein helemaal over. Op het einde van het plein vind je de horecazaak ‘De
Smaakfabriek’. Loop rechts van deze zaak en neem het wandelpad.
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Stopplaats 8:
o Rechts van de horecazaak ‘De Smaakfabriek’ vind je het 8ste vertelbord tegen een
verlichtingspaal.
Vervolg het wandelpad dat tussen de twee gebouwen loopt tot op het einde en kom alzo
op de parking terecht waar de wandeling werd gestart.
Einde wandeling.

Heb je mooie foto’s onderweg genomen? Deel ze dan met ons via onze Facebookpagina’s https://www.facebook.com/bibborgloon/
https://www.facebook.com/toerisme.borgloon/
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