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Routebeschrijving:
- Start in de Koninksemstraat 186 te Koninksem, bij B&B Campola
Gastenkamers en ga richting Tongeren tot aan de kerk.
- Sla links af, Kerkstraat, en achter de kerk links.
- We volgen een smal verhard wandelpad dat ons tussen het kerkhof en
het Prinsenhof voert.
- Rechts achter het kerkhof zien we, op het grasveld, enkele
kinderspeeltuigen.
- Na rechts nog enkele bomen en struiken en nog een grasveldje komen
we aan een betegeld basketveld. Ook dat laten we rechts liggen en
vervolgen onze weg over een betegeld voetpad met links en rechts
tuintjes.
- Nu komen we op de Kamillestraat die we rechts volgen tot we, tussen de
huizen aan de linker zijde van de straat, een nieuw voetpad vinden.
- Dat voetpad volgen we en we lopen tussen een grasveld en
kinderspeelplaats om dan rechts via de Kolbloemstraat rechts af de
Klaproosstraat op te draaien.
- Na 2 bochtjes lopen we links door het betegeld voetpad tussen de huizen
door.
- Ten einde van de straat volgen we links de nieuw aangelegde straten tot
we opnieuw in de Klaproosstraat staan.
- We volgen rechts tot de kruising met de Hoogveldstraat.
- De Hoogveldstraat op naar links tot aan het pleintje met de kapel.
- Achter de kapel draaien we rechts af en volgen de Koninksemstraat in de
richting van Lauw en Rutten.
- We verlaten de bebouwde kom en volgen de Koninksemstraat tot net
voor de bocht naar rechts, waar we links de aardeweg nemen. (Dit is de
Doornhaagsteeg)
- Na 2 maal 90° links te zijn gedraaid bevinden we ons in de Bronsteeg.
- Op het einde van de Bronsteeg draaien we rechts de Koninksemstraat op
- We volgen richting Tongeren tot aan de Kerk.
- Draai nu rechts de Oude Kerkstraat in en vervolg uw weg tot aan de brug
van de Jeker.
- Voor de brug links, voorbij het huisje (rechts) lopen we naast de Jeker op
tot aan Sint Maternus (stenen beeld)
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- We zijn nu aan de Linderstraat die we links opdraaien. (Ergens links in
het midden van deze straat woont Patrick Dewael, huidig burgemeester
van Tongeren)
- Aan het einde van deze straat draaien we links de Koninksemstraat op en
lopen langs de enige nog overblijvende winning van Koninksem (de
winning Brône) aan de rechter zijde van de weg (de grote witte
boerderij)
- Deze weg volgen we tot voorbij de Paardsweidestraat (rechts) en de
kapel (links) tot aan kapsalon Mia.
- We zijn nu ter hoogte van huisnummer 99.
- Tussen huisnummer 99 en 101 is een beklinkerde oprit, deze gaan we op,
houden links aan en draaien ten einde links (op het weggetje achter de
hovingen)
- We stappen door en houden ons links van de ingezaaide velden, langs de
vlierstruiken tot op de Kerkstraat
- Aan de Kerkstraat slaan we rechts af en volgen deze tot aan de Romeinse
Kassei.
- We komen nu op onze stappen terug tot aan de volgende straat rechts
(Binnenveldstraat)
- We stappen de Binnenveldstraat af en tussen het laatste huis en het
parochiecentrum nemen we het zandweggetje rechts tot de achterzijde
van het parochiecentrum.
- We gaan over de parking van het parochiecentrum naar de Kerkstraat en
vervolgen onze weg tot aan de Koninksemstraat, aan de kerk gaan we
rechts tot aan huisnummer 186, B&B Campola Gastenkamers.
- Proficiat je hebt het einde gehaald

Bezoek de heemkring van Koninksem op de site: http://www.koninksem.eu
en geef ons uw menig over de wandeling – Alvast dank voor uw deelname en tot een
volgende keer – mogelijk op één van de 2 andere wandelingen die Koninksem rijk is
(deze wandelingen zijn op eenvoudig verzoek te verkrijgen bij onze vereniging).

