
4 km 
 

- Grotendeels verhard traject dat je 
meeneemt voor een rondje 
Engsbergen 

- Rustig wandelen door stil woon-
gebied, aan de rand van het 
groen 

- Onderweg pik je aan bij de 
grotere afstanden die dan op de 
terugweg zijn 

- Langs de Goorhoeve maak je een 
(onverhard) lusje door schaduw-
rijk gebied 

- Na 4,3 km sta je weer bij de 
startzaal 

 
 
 
 



6 km 
 

- Na de start langs de Sint Luciakerk 
(de trots van de kerk is het orgel in 
rococostijl, vervaardigd in 1752, 
met 1 310 orgelpijpen) en de 
Lourdesgrot, wacht het groen-
gebied rond Kasteel Groot Asdonk 
(met Engels Park) 

- Vóór het kasteel markeert een rij 
eeuwenoude eiken de grens tussen 
het vroegere hertogdom Brabant 
en het Prinsbisdom Luik 

- Verder door het groen trek je naar 
Hoeve Klein Asdonk (paarden !) 

- Aan het Bolhuiskapelletje, 
(natuurgebied Dassenaarde), 
begint de terugweg 

- Smalle boswegels, even langs een 
vennetje en tot slot nog wat rustig 
asfalt (Goorhoeve), brengen je 
weer tot in Engsbergen 

 



7 km  
 

- Je verlaat Engsbergen en komt zo 
in het bosgebied aan de rand van 
Natuurgebied Houterenberg  

- Langs het kerkhof van Okselaar 
(deel van Scherpenheuvel-Zichem) 
maak je de doorsteek van het 
gehucht Heide en vind je het 
vergeten Eende Weyerpad 

- Door het gehucht Prinsenbos 
wandel je weer richting 
Engsbergen, met de passage van 
de Goorhoeve  

 
 
 
 
 
 
 



10 km  
 

- Samen met de 7 km wandel je tot 
aan het kerkhof van Okselaar : van 
daar af begint een prachtig stukje 
wandelen doorheen het parkbos rond 
Kasteel Arendschot 

- Een stokoude beukendreef neemt je 
mee naar “Den Hemel” (café …) 

- Hier vind je een smal paadje dat je 
in het vrijwel onbekende natuur-
gebied Catselt brengt 

- Langs restaurant/feestzaal 
Katsenberg trek je naar het gehucht 
Heide en mag je over het smalle 
Eende Weyerpad 

- Via gehucht Prinsenbos en langs de 
Goorhoeve kom je weer in 
Engsbergen 

 
 
 



13 km 
 

- De 13 km bestaat uit twee lussen, 
waarbij je na de eerste lus in de 
startzaal even mag uitblazen 

- Eerst wandel je de lus van de 7 km, 
richting Okselaar, dan start je voor 
de lus van 6 km 

- Het geheel vormt een prachtige 
wandeltocht met onderweg flink wat 
groen 

 
 
 
 
 
 
 



16 km 
 

- Ook de 16 km is een combinatie van 
twee afstanden, met onderweg een 
rustpost in de startzaal 

- Je start met de volledige, prachtige 
lus van de 10 km, richting Okselaar, 
met het parkbos rond Kasteel 
Arendschot en natuurgebied Catselt 

- Daarna wandel je nog de lus van de 
6 km, met keerpunt aan het 
Bolhuiskapelletje in bosgebied 
Dassenaarde 

 
 
 
 
 
 



18 km  
 

- Samen met de 6 km trek je door het 
groen naar Dassenaarde 

- Langs het Bolhuiskapelletje en de 
Bolhuishoeve wandel je naar de brede 
vallei van het Zwart Water 

- De paadjes gaan nu wat klimmen om 
uit te komen bij het vliegveld van 
Schaffen, langs Fort Leopold daal je af 
naar het station van Diest  

- over de Wallen, de groene kraag rond 
Diest, bereik je de rust aan de rand 
van het Webbekoms Broek 

- Heel even door het Begijnhof en dan 
naar de Lazarijberg, verder paadjes 
zoeken in de buurt van het Berkenhof 
(Molenstede) en dan weer over het 
Zwart Water naar Dassenaarde : 
doorsteek van dit unieke groengebied  

- Aan het Bolhuiskapelletje sluit je aan 
bij de 6 km en volg je die, door bos en 
hei, tot de finish 

 



25 km 
 

- De 25 km combineert de lus van de   
7 km met die van de 18 km 

- Als voorafje wandel je dus de 7 km, 
richting Okselaar 

- Na een stop in de startzaal mag je 
met de 18 km mee naar Diest en 
terug 

- Heerlijke wandeling op de 
scheidingslijn van Zuiderkempen en 
Hageland 

 

 
 
 
 
 
 



30 km 
 

- Je wandelt als voorafje, samen met de 
25 km, de lus van 7 km, die je naar 
Okselaar brengt 

- Na de stop in ’t Goor gaat het dan 
door het groen, over de heuvels, naar 
Diest 

- In Diest mag je samen met de 40 en 
50 km door de Warande, kruis je het 
fraaie, historische centrum van Diest 
en klim je via de trap op de 
Allerheiligenberg naar de Citadel 

- Van daar af mag je naar de “Groene 
Boulevard”, om verderop weer aan te 
sluiten bij de langere afstanden die 
dan op de terugweg zijn 

- Na de tweede stop in het 
Bezoekerscentrum gaat het via de 
vallei van het Zwart Water en door 
groengebied Dassenaarde weer naar 
Engsbergen 

 
 



32 km 
 

- Enige verschilpuntje met het parcours 
van de 30 km is dat je als voorgerecht 
de volledige, prachtige lus van de 10 
km mag maken, naar Okselaar met 
het parkbos rond Kasteel Arendschot 

- Na de stop in ’t Goor gaat het, via 
Dassenaarde, het Vliegveld, Fort 
Leopold en de Wallen naar Diest 

- Door stadspark de Warande en het 
historische centrum van de 
Oranjestad, neem je op de 
Allerheiligenberg de trap naar de 
Citadel 

- Over de Groene Boulevard kom je 
weer bij de andere afstanden 

- Over een stukje van de vroegere 
verdedigingsgordel “De Wallen” kom 
je bij de ingang van de Halve Maan 

- Zicht op de Lindenmolen, aan de 
overkant van de Fossée, een 
watervlak dat eveneens deel 
uitmaakte van de 19de eeuwse 
militaire gordel rond Diest 

 



40 km 
 

- Samen met de andere afstanden 
wandel je naar de rustpost in Diest 

- Door de Diestse binnenstad (Warande, 
Grote Markt) ga je naar de Citadel en 
mag je door het Citadelbos naar 
kruispunt de Rasop 

- In Kaggevinne mag je over nog 
volledig onbekend wandelgebied (!) 
naar de top van de Galgenberg 

- Even bergaf en weer klimmen 
- Hoog boven de Kaggevinse velden 

mag je naar hoeve Prinsenbos, met 
misschien wel het mooiste plekje van 
het Hageland ! 

- Afdalen naar Assent en uitblazen in 
Café Congo 

- Over alweer onbekende paadjes mag 
je naar de windturbine, even langs de 
snelweg tot de brug op de Blakenberg 
en dan lang afdalen, met verre zichten 

- Voor je Diest weer bereikt wacht nog 
de klim van de Kloosterberg 

 



50 km 
 

- Wat een onwaarschijnlijk mooie 50 km 
lange trailwalk ! 

- In de vroege ochtend mag je de lus 
van 10 km maken naar het parkbos 
rond Kasteel Arendschot in Okselaar 

- Na de stop in ’t Goor wandel je door 
Dassenaarde, steek je het Zwart 
Water over en klim je naar de top van 
de Lazarijberg (Fort Leopold) 

- Over de Diestse Wallen kom je bij het 
Bezoekerscentrum Webbekoms Broek 
(rustpost) 

- Op weg naar Assent wordt het dan 
pittig, met Hagelandse heuvels, diepe 
holle wegen en verre zichten  

- Aan hoeve Prinsenbos waan je je in 
het Italiaanse Toscane ! 

- Na de Congostop in Assent klimmen 
naar hoogste punt van de tocht, op de 
Blakenberg : in de verte zie je de 
Limburgse mijnterrils, wenkt Diest en 
nog verder weg, verscholen tussen het 
groen, ook de finish, in Engsbergen 


