
4 km 
 

- goed begaan/berijdbaar traject 
- even over de wekelijkse markt 

(voormiddag alleen), langs 
kunstwerk Aardstaal, langs 
erekerkhof aan de kerk 

- wandelweg langs de rand van het 
kerkhof van Paal 

- over rustige wandelwegjes naar 
vroeger gemeentehuis van Paal 

- langs de tennisvelden, even door 
binnenwegjes tussen tuinwijken  

- rust in de Sint Sebastiaansgilde 
- langs rustige wegen weer naar de 

startzaal, waar we je een gratis 
consumptie aanbieden ter 
gelegenheid van ons 50-jarig 
jubileum (in ruil voor het ticketje 
dat je bij je startkaart kreeg) 
 



6 km 
 

- tot aan de rustpost in de Sint 
Sebastiaansgilde volg je de 4 km 

- op de terugweg naar de startzaal 
maak je kennis met onze 
“huisberg”, de Klitsberg 

- een brede onverharde weg neemt 
je mee tot bij de watertoren, 
boven op de Klitsberg 

- een smal paadje brengt je bij het 
Klitsbergkapelleke 

- afdalen tussen stoere beuken en 
even verhard, door zondags-
rustige straten 

- de finale wordt gevormd door een 
lang vergeten veldpadje, dat je 
meeneemt naar een tunnel van 
groen 

- even verderop wacht ook jou de 
gratis consumptie  



10 km  
 

- over de markt, langs de kerk, en 
rond het kerkhof : van dan af ga 
je op zoek naar de trage wegen 
aan de rand van de Buiting (zo 
noemt men Paal in de volksmond) 

- over de brug van de E313 en over 
de drukke weg Diest-Beringen, 
maak je een rondje om, na nog 
eens de E313 te zijn over-
gestoken, een rondje te wandelen 
over de Finse Piste 

- na de rust wandel je samen met 
de 6 km, even over de Klitsberg, 
dan over het vergeten veldpad 

 
 
 
 
 
  



13 km  
 

- samen met de 10 km wandel je 
naar de rustpost in de Sint 
Sebastiaansgildezaal 

- na de rust wandel je zo goed als 
volledig onverhard : je klimt naar 
de watertoren, boven op de 
Klitsberg, steekt deze “berg” over 
om dan een vergeten veldweg te 
volgen langs het crossparcours 
van Marnicq Bervoets 

- donker wandelen, tussen herfstig 
groen, naar de Busselberg 

- tot de finish volg je alleen nog 
maar smalle paadjes, de vroegere 
kerkenpaadjes ! 

 
 



16 km 
 

- je volgt de wandelaars van de    
13 km tot aan de rustpost 

- daar ga je rechtsaf, wandelt even 
door de “Bloemenwijken” om dan 
de weg te nemen die naar de 
Paalse Plas leidt 

- je wandelt in tegenwijzerzin rond 
het prachtig aangelegde 
Millennium-golfterrein, met zicht 
op de holes en op de Plas 

- rustig wandelen door het gehucht 
Brelaar  

- op weg naar de tweede stop in de 
Sint Sebastiaansgilde nog even 
door rustig woongebied 

- terug naar de finish in het 
gezelschap van de 6 en 10 km 

 
 



20 km 
 

- samen met de 30 en 42 km krijg 
je als voorafje een wondermooie 
lus maken van 9 km 

- een “groen tunnelpad” neemt je 
mee de Dalenberg op, dan 
afdalen door dicht dennenbos, 
met de verscholen steengroef 

- nog meer afdalen, tot op het 
niveau van de Zwarte Beek  

- een steile holle weg neemt je mee 
naar boven om uit te komen op 
de uitlopers van de Venusberg 

- hier kan je nog genieten van de 
laatste bloempjes van de heide 

- in een brede boog, met nog een 
flinke porties paadjes, gaat het 
weer naar de startzaal 

- na de rust in de startzaal volg je 
het parcours van de 10 km 
 



30 km 
 

- net als de 20 km wandel je eerst 
de ochtendlijke lus over de Dalen- 
en de Venusberg 

- samen met de 13 km wandel je 
dan tot de rustpost  

- dan ga je op weg naar de Paalse 
Plas waar je volledig rond mag 

- heerlijk wandelen hier, al volg je 
hierbij het prettig wandelend 
asfaltje 

- aan de overzijde van de plas mag 
je even onverhard, over hout-
snippers, tot aan de rand van de 
Plas : hier kan je de watervogels 
als het ware aanraken 

- na de rust, samen met de 13 km, 
over de Klitsberg en Busselberg, 
met daarna de opeenvolging van 
kerkenpaadjes 



42 km : Twee 
Provinciën Trail 
 

- wie werkelijk álles wil, die kiest 
voor deze super-afstand ! 

- als opwarmertje is er de lus van 
9 km met daarin de Dalen- en 
Venusberg 

- daarna volg je de 30 km tot je 
mag kiezen voor een veldwegje 
dat richting Tervant loopt 

- door de bosjes van Tervant 
wandel je naar de gloednieuwe 
brug, even er onderdoor en dan 
langs de kerk van Tervant 

- over het toeristisch fietspad, 
omgeven door groen, gaat het 
naar de rustpost 

- volgt dan de lus Paalse Plas 
- de grandioze finale bestaat uit 

een fikse trip van bijna 12 km 



- over de Klitsberg, dan door het 
Rotbroek, aan de rand van de 
Vallei van de drie Beken, 
klimmen naar de Hooilandse 
Berg, tussen veld en wei naar de 
Kriekelswarande en dan 
onverhard, rechttoe rechtaan 
door tot de finish : een 
droomfinale ! 
 


