Keunsem Vrugger (Heemkring van Koninksem)
Nieuwe en langere Mehùbbewandeling
Wandeling voor de geoefende stapper (15.519 meter lang)

Vertrek bij Ten huize Campola Koninksemstraat 186 en ga richting Tongeren.
Steek onmiddellijk de straat over via het zebrapad
en ga verder tot aan het steegje tussen de
huizen Links (dit is Korenbloemstraat).
Aan het kruispuntje Rechts (op je linker zijde is
nu een speelveld en een grasveld met
speeltuigen) Volg dit wegje tot aan de
kerkhofmuur. Voor de muur naar Links tot op
het T-kruispunt met de Binnenveldstraat, die we
Links opdraaien. We houden de Binnenveldstraat rechts aan ook aan het Y- kruispunt. Zo
dra de Binnenveldstraat de bocht naar rechts
maakt slaan we Links af tussen de huizen door
via een smal voetpaadje en zo komen we in de
Klaverstraat. Deze straat blijven we verder
afstappen tot op het T-kruispunt met de
Klaproosstraat, daar draaien we Rechts af en
vervolgens Links af de Hoogveldstraat.
Aan het kapelletje (hoek Koninksemstraat) gaan we Links af om over het zebrapad aan de
overzijde van de Koninksemstraat te komen. Daar gaan we tussen de huizen de Bronsteeg in
en vervolgen deze zandweg tot we terug op de Koninksemstraat aankomen (dit is na 2x
bocht van 90° op die zandweg).
De Koninksemstraat volgen we Links tot op het T-kruispunt met de Hoeise Kassei waar we
nogmaals Links aanhouden (richting Rutten, de afslag Lauw voorbij gaan). We blijven nu aan
de Linker kant van de weg (op het fiets-/voetpad) en vervolgen deze Kassei tot over het
bruggetje van de Jeker.
Onmiddellijk na de brug Links in (zandweg), we blijven een tijdje langs de Jeker wandelen)
tot de eerste zandweg Rechts, richting Rutten (iets verder verharde weg).
Deze weg blijven we volgen tot aan het T-kruispunt waar we Links de zandweg opgaan. (we
lopen nu tussen links velden en rechts de afsluitingen van de privé woningen, gemeente
Rutten) Aan het kruispunt met op je rechter zijde een kapelletje, gaan we rechtdoor en
stappen naar het hoger gelegen gedeelte. We blijven deze verharde weg volgen (rechts en
daarna rechts en links fruitbomen en akkers) tot we op een T-kruispunt komen waar we
naar Links gaan. Dan de eerste weg (verhard) Rechts, deze volgen we weer via weiland en
wat bosjes tot op het volgend T-kruispunt. Net over de beek slaan we Links af, verlaten de
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verharde weg en kiezen voor de onverharde landweg die we weer helemaal ten einde
stappen. (T-kruispunt)
Hier zijn we bij ‘Kamiel’, de bewoner van het eenzame huis ten einde van de verharde Oude
Kerkstraat. We draaien hier Rechts af en vervolgen onze weg tot net over de brug van de
Jeker, waar we Rechts afslaan (zandweg). Net voor het bruggetje van de Jeker staat het 2 e
kapelletje van Koninksem. Voorbij het klein huisje (aan uw rechter zijde) vervolgen we onze
weg langs de Jeker tot aan het beeld van H. Maternus. Dit is de Linderstraat, deze draaien
we Links op en volgen ze tot aan de Koninksem Steenweg. Op dit T-kruispunt slaan we Links
af richting Koninksem. Na enkele meters verandert de straat van naam en wordt
Koninksemstraat. Rechts van ons een witte hoeve de “Brône-winning”, sinds 2014 verkocht
aan een projectontwikkelaar die er een woonfunctie zal aan geven. (lees maakt er
wooneenheden van). We stappen verder over de Koninksemstraat, (aan uw linker zijde is de
enige bakker en wat verder, aan uw linker zijde, het 3e kapelletje van Koninksem). Aan het
kapelletje gaan we Rechts de Paardsweidestraat in en gaan deze helemaal ten einde tot op
de Romeinse Kassei. Daar slaan we Links af en klimmen tot we ter hoogte van de Kerkstraat
de Romeinse Kassei Rechts oversteken om er de verharde verkavelingsweg (Weg Koninksem
naar Piringen) af te stappen tot op het T-kruispunt waar we Links de Herenweg op draaien.
Na een honderd meter staat op je rechter zijde een meer dan honderdjarige boom “Bedeu
Beumke”, deze stappen we voorbij. Wat verder door is een driehoekige splitsing van de weg,
deze vervolgen we Rechts (blijft Herenweg).
Deze verharde verkavelingsweg volgen we tot aan een volgend T-kruispunt.
We zijn nu aan de rand van het dorp Widooie. wat we rechts laten liggen.
We draaien dus Links om en gaan de langzaam klimmende heuvel op en weer terug af
(Weeraardstraat) tot aan de zoveelste T-kruising waar we opnieuw Links afslaan (terug op de
Herenweg). Daarna nemen we de eerste straat Rechts (Weg Koninksem naar Widooie) tot
op de Romeinse Kassei waar we Links afslaan. Vervolgens de eerste straat Rechts
(Hoogveldstraat). Dan de eerste straat Links (Klaproosstraat) en de eerste Rechts
(Kolbloemstraat). Dit is (in 2015) het nieuwste stukje van de nieuwe wijk ‘Binnenveld’ van
Koninksem.
Als we rechts van ons een grasveld met speeltuin zien, dan nemen het paadje dat midden
door het veldje loopt en houden Rechts aan bij de splitsing. Vervolgens komen we op de
Kamillestraat die we een kort stukje Links volgen om vervolgens de Korenbloemstraat Rechts
in te gaan. Deze volgen we tot in de Binnenveldstraat die we Rechts aanhouden. Tussen het
laatste huis en het parochiecentrum nemen we de zandweg Rechts, tot net achter het
Parochiecentrum waar we via de parking op de Kerkstraat komen. We vervolgen onze weg
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naar Rechts tot voorbij de kerk. Rechts de Koninksemstraat in steken we de straat over via het
zebrapad en lopen verder tot aan het eindpunt van onze wandeling bij Ten huize Campola ,
waar we ook vertrokken.
Proficiat je legde het hele traject af, zo ’n ‘dikke’ 15 km.

Goed om weten:
Bij regenachtig weer is het aangeraden om stevig schoeisel te dragen (er zijn nog al wat zandwegen)
Bij regenweer af te raden met kinderwagen en rolstoel (vanwege de leemgrond)
Neem zeker iets te eten en wat drinken mee voor onderweg, een paraplu is ook altijd een goed idee.
Deze wandeling is enkel aan te raden indien je een voldoende geoefende stapper bent!
Duur van de wandeling: 3 a 4 uren stappen.
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