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DEEL 1 28 KM

Eygelshoven - Vaals

Startpunt: Station Eygelshoven
Parkeren: Parkeerplaats Mensheggerweg, zie kaart





1 Steek het spoor over. Ga na 30 m RA
door een houten klaphek en volg het graspad over het spoorviaduct naar beneden.
Bij huizen gekomen op de T-splitsing steek
je de Mensheggerweg over en op het fietspad RA, vervolgens LA (Hopelerweg).
In het gehucht vóór het wegkruis LA de
steile holle weg omhoog. Bijna boven, na
wit huis met huisnr 195 direct na de wei RA,
door het hekwerk het Strijthagerbeekdal
in. Volg het pad langs de bosrand en door
het bos. Negeer zijpad naar links. Op de
4-sprong bij hoek van de wei RA en vervolg
je weg langs de wei en het bankje. Bij de
T-splitsing LA het licht stijgend pad op,
negeer zijpaadje en ga verder rechtdoor
naar beneden tot de T-splitsing bij de
witte watermolen. Ga LA en na 20 meter RA
omhoog langs 2 zitbankjes. Boven rechts
aanhouden en het slingerpad volgen. Verlaat
deze MTB-route bij de eerste mogelijkheid
RA naar beneden. Steek de verharde weg
over en ga rechtdoor. Bij de vijver LA, een
pad op dat op hoogte aan de linkerkant van
een serie vijvers loopt. Bij Y-splitsing direct
daarna rechts aanhouden. Het pad stijgt en
daalt langs vier vijvers. Negeer zijpaden. Ter
hoogte van de vierde vijver buigt het pad
naar links voor een paar gebouwtjes in de
diepte. Even later bij driesprong RD. Na de
open plek in het bos bij de 4-sprong RA en
de beek via een paar stenen oversteken.

Je staat nu aan de voet van de Wilhelminaberg. Ga een zeer steil bospad schuin rechts
omhoog. Boven op het brede bospad /
fietspad LA en kort daarna RA via een korte
trap omhoog, een pad tussen de bomen
door. Steek 3x een horizontaal pad over,
alsmaar naar boven en bij de T-splitsing met
een vierde horizontale pad, RA.
Na 20 m. LA over de verharde weg omhoog
tot de skihal en dan klim je rechts naar de top.
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Gefeliciteerd! Je staat nu boven op
de Wilhelminaberg, de eerste van de
Seven Summits.
Daal weer af over de verharde weg en
neem het eerste puinpad scherp rechts dat
zigzaggend naar beneden loopt. Je kruist een
mountainbikepad. In de volgende bocht loop
je rechtdoor, zodat je op hoogte blijft. Volg
het smalle paadje tussen de bomen door tot
de Y-splitsing en ga hier LA naar beneden.
Bij het eerste smalle pad RA. Dit pad komt
beneden uit bij een manege. Hier LA langs de
paardenweiden. Blijf het pad naar beneden
volgen, alsmaar rechts aanhoudend, tot op
het verharde fietspad. Hier ook RA tot aan de
verkeersweg. Deze oversteken en de Oude
Tunnelweg in, na 100 m. LA het fietspad
volgen tot de Strijthagenweg. Hier RA en dan
eerste LA (Seghemanstraat). In de bocht LA
het fietspad door het bos volgen tot einde. 2

    

DEEL 1 • Kaart 2
2 (zie kaart 1) Bij de T-splitsing RA, vervolgens bij de rotonde LA over het viaduct over
de ringweg en bij de volgende rotonde LA
het fietspad volgen langs het parkeerterrein
van Gaia Zoo. Waar het fietspad het bos
(Anstelvallei) induikt, LA het voetpad naar
beneden volgen. Over de vlonder en dan
meteen RA verder naar beneden langs de
Dentgenbacherbeek, het pad vervolgen tot
T-splitsing. Hier LA de verharde weg op, bij
volgende T-splitsing RA. Negeer fietspad/
weg rechts, daarna bij vijver LA en bij bank
en prullenbak RA de bruggetjes over de Anstelerbeek over. Negeer pad links omhoog.
Houd nu de Anstelerbeek aan je rechterzijde en vervolg je weg stroomopwaarts.
Na de tweede houten brug op T-splitsing
RA. Na de volgende houten brug bij de
dikke boom LA en houd de Anstelerbeek
nu verder aan je linkerzijde. De verharde
weg steek je over en nadat je het kasteel
Erenstein gepasseerd bent, ga je LA het
bruggetje over, dan RA het kasteelbos in.
Blijf de Anstelerbeek over het pad volgen tot
de verkeersweg. Bij de verkeerslichten steek
je enkele wegen en het fietspad over en ga
je LA. Voor het fietstunneltje RA de trap en
het bospad op.
Volg het bospad dat langzaam omhoog
langs de bosrand loopt ongeveer 600 m tot
je bij een vijver komt. Loop met de klok mee
¾ om de vijver heen en daarna LA het bos
uit. Steek de weg over, de trap omhoog het
bos in, voorbij de ‘Tempel’ richting kapel op
de top. 10 m voor de kapel scherp LA tot het
hek van het kerkhof. Hier RA de trap af, RA
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de overweg over, RA naar de rotonde. Steek
hier de Hamstraat over en ga via enkele
trappen naar beneden en op het pad LA.
Je komt weer bij de Anstelerbeek, die vanaf
nu de Amstelbach heet. 3
Volg de beek stroomopwaarts over het
smalle asfaltpad, dat later overgaat in een
grindpad. Bij de y-splitsing rechts aanhouden; het pad eindigt bij een T-splitsing.
Ga hier RA. Direct voor het bruggetje bij
kapelletje linksaf over een graspad langs
de Amstelbach. Volg het smalle pad langs
de linkeroever stroomopwaarts. Na de
kasteelhoeve aan de overkant van de beek
kom je op een verharde weg, hier RA. Op de
T-splitsing LA af de Heyder Feldweg in. Op
de T-splitsing RA. Neem de eerste veldweg
(met verbodsbord) na het kapelletje (hoog
in de berm aan de linkerkant) links. Kort
voor een bomenrij (3-sprong) neem je de
veldweg RA. In de bocht naar rechts, circa
100 m voor het dorp neem je voor een haag
met prikkeldraad het smalle veldpad scherp
naar links, dat over de akker en enkele weilanden loopt. Via enkele doorgangen bereik
je een veldweg rechtdoor. Negeer zijpaden.
Bij de asfaltweg RA. Bij de T-Splitsing met
wegkruis ga je RA. Bij het kruispunt ga je
rechtdoor de Steinkaulerweg in. Deze loopt
eerst parallel aan de Siegfriedlinie. Je volgt
de weg tot deze de verdedigingslinie kruist
net na een T-splitsing. Vervolgens ga je bij
de eerste huizen LA de verharde weg op. Ter
hoogte van huisnummer 220 RA tussen de
velden door, richting de windmolen. 4

DEEL 2 23 KM


Vaals - Gulpen

Startpunt: Kruising Vaalser Straße - Keltenstraße, Vaalserquartier
OV: Busstation Vaals
Parkeren: Parking Vaalser Straße 549 of Drielandenpunt (betaald)






 





 







6 Hier rechtsaf over de voetgangersstrook
en dan de eerste mogelijkheid LA, de Keltenstraße in. Je kruist de Alte Vaalserstraße en
passeert de St. Konradkirche. De weg stijgt
langzaam en gaat over in een doodlopende
straat die overgaat in een veldweg richting
de Vaalserberg. Negeer een pad van rechts
en blijf stijgen naar het bos. Bij de kruising
met het pad langs de bosrand ga je rechtdoor het bos in. Negeer het eerste pad naar
links, maar ga bij de T-splitsing LA en direct
daarna bij de kruising RA het holle bospad
omhoog en dieper het bos in. Let op! Blijf
dit pad volgen en negeer een pad rechts
omhoog, maar keer achter een omgevallen
boom weer terug naar het pad waarop je
liep. Het pad wint langzaam hoogte en gaat
op het einde steiler omhoog en komt uit op
een T-splitsing. Hier LA verder omhoog, een
bosweg met grenspalen; de eerste die je
passeert heeft no. 193E. Volg de weg langs
de grenspalen tot grenspaal 193A. Ga verder
tot je het hoogste punt van Nederland
bereikt. Hier steek je het plein haaks/schuin
naar rechts over in de richting van een
zwerfkei. 20 m links naast de zwerfkei neem
je het bospad en volgt het alsmaar rechtdoor over de westgraat van de Vaalserberg.
Je passeert een vierhoekige zuil en later
neem je het pad rechts van grenspaal no. 2.
Ga verder op de graat. In een steile afdaling
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ga je bij een Y-splitsing links in dezelfde
richting verder op het smalle slingerende
pad. Het pad voert rechts langs een wei en
gaat dan verder naar beneden tot de verharde weg.Je komt nu rechts van het oude
douanekantoor op de Eschberg, de bergpas
van Wolfhaag. Ga linksaf richting de grensovergang, meteen na de bushalte rechts
de trap af en door het draaihekje de wei in.
Volg de graft, eerst aan de rechterkant, dan
aan de linkerkant in westelijke richting. Bij
de bosrand even rechts naar beneden door
het draaihekje. Volg het holle pad en ga
links door het klaphek de wei in.
Maak de doorsteek door de weilanden
rechtdoor in westelijke richting, negeer
een pad naar links met klaphek en ga bij
de rechterhoek van de bosrand door een
klaphek. Bij de holle weg rechtsaf en bij
het kruispunt links (Meelenbroekerweg). Je
verlaat het gehucht door de doodlopende
straat (links een veldkruis), die overgaat in
een half verharde veldweg. Deze geleidelijk
stijgend blijven volgen langs de bosrand
(bankje). Bij de Y-splitsing rechts aanhouden. Bij de T-splitsing LA. Op de ongelijke
4-sprong in het bos rechtdoor en op de
3-sprong rechts aanhouden, ter hoogte van
het archeologisch monument ga je weer
rechtdoor. Blijf het pad vervolgen en steek
bij de parkeerplaats de Epenerbaan over. 7
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7 Rechts langs het wegkruis het bospad
op, naar beneden, het Holsetter bos in. Bij
de Y-splitsing links aanhouden tot je bij de
bosrand komt. Hier bij de 3-sprong scherp
LA, langs een bankje met de wei aan de
rechterkant. Beneden in het bos op de
T-splitsing RA. Bij de 4-sprong RD richting
een jachthutje bij de hoek van het bos. Blijf
rechtdoor omhoog lopen langs de bosrand.

kant weer omhoog te gaan. Boven bij de
3-sprong ga je rechtdoor. Bij kruising met
het MTB-pad RA. Volg dit MTB-pad ca. 20
meter en ga bij de 4-sprong schuin rechtdoor. Je blijft op hoogte, negeer zijpaden
en je komt uiteindelijk op de hoek van een
wei uit het bos. Bij het bankje heb je een
fantastisch uitzicht naar bergdorpje Vijlen
en achter de kerk zie je de eerste top van de
tocht weer liggen: de Wilhelminaberg.
Houd de bosrand aan, bij de Y-splitsing aan
het eind van het bos rechts aanhouden,
richting het huis.
Bij de verharde weg LA, passeer het huis
en RA weer het bos in en direct daarna bij
de Y-splitsing RA. Het pad loopt langs de
paardenwei, volg dit pad alsmaar rechtdoor
naar beneden. Je passeert 2 keer een
4-sprong. Bij de 3-sprong rechts aanhouden, je blijft dalen langs een weiland. Later
buigt het pad naar rechts. Na een korte
stijging en enkele zijpaden, die je negeert,
loop je voorbij een fraai wegkruis over een
grindpad, tussen twee hulsthagen door, het
bos uit naar het gehucht Rott. 8

Het pad maakt een bocht naar links het bos
in en blijft stijgen. Het pad alsmaar volgen,
rechts een stuk weiland, negeer een pad
rechts omhoog bij de hoek van het weiland
richting bosrand en steek een ruiterpad
over tot de Y-splitsing na een barrière. Hier
sla je RA. Bij de 3-sprong links aanhouden
en ga dan rechtdoor over het grindpad. Je
kruist nog een aantal paden tot je bij een
asfaltweg komt..

























 

Steek deze weg over en vervolg het pad.
Bij de T-splitsing RA. Bij een kruising van
bospaden LA naar beneden. Onder bij de
zwerfkei kruis je een pad om aan de andere
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Ga bij de eerste huizen in de bocht van
de asfaltweg LA via een smal bergpaadje

omhoog.
Hier begint de beklimming van




de summit van het Eyserbos. Eerst door
het bos en later door een bergweide verder
omhoog. Via een steile doorgang door een
bosschage kom je op een hoger gelegen
bergweide. Volg het pad het bos in omhoog.
Het pad buigt naar rechts, slingert dan links
en weer rechts steeds omhoog tot de hoek
van een weiland bij een grote kruising van
bospaden. Hier RA over het panoramische
bospad met uitzicht op het dorp Eys. Bij
de Y-splitsing RA, even een stukje dalen en
dan aan het eind van het pad LA. Je loopt
over een zeer smal paadje tussen een jonge
aanplant, evenwijdig aan de voor fietsers zo
beruchte Eyserbosweg, slingerend omhoog
tot de top van het Eyserbos. Hier eindigt
het paadje bij een breder bospad met een
barrière, nagenoeg op het hoogste punt.
Gefeliciteerd! Je staat nu boven op
de top van het Eyserbos, de derde
van de Seven Summits van de Dutch
Mountain Trail.
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9 Bij de spoorbrug steek je de asfaltweg
over, LA en ga meteen de eerste weg RA,
langs het Spoorhuis Eys, een grindweg
naar beneden. RA door de tunnel onder het
spoor, bij de Y-splitsing rechts aanhouden
en rechtdoor het bosje in. Bij de 3-sprong
LA en bij de volgende 3-sprong RA. Over
een houten bruggetje naar een breed pad.
Hier RA richting het gehucht Piepert. Je
passeert een hekwerk met draaihekje.

Sla LA, passeer de barrière, weer terug het
bos in. Neem het eerste pad rechts en dan
alsmaar rechtdoor, een kruising voorbij,
totdat je uiteindelijk op een T-splitsing bij
een breed pad komt. Hier LA en bij een
driesprong RA, een smal paadje dat uitkomt
bij de bosrand. De bosrand blijven volgen
tot een oude veldweg. Ga LA het halfverharde karrepad op. Volg dit karrepad met het
fantastische uitzicht richting het volgende
doel: de Gulperberg.
Na de brug over het spoor van het Miljoenenlijntje, daal je steeds verder en wordt
het een holle weg. Bij een hek LA het
weiland in. Volg het pad langs de haag tot
beneden bij de bosschage waar het pad
naar rechts buigt en breder wordt tot aan
de Eyserbeek. Nu rechtdoor en met een
metalen brug de Eyserbeek over, het pad
weer omhoog. Neem na het volgende draaihekje in de wei meteen het graspad rechts
dat nu hoog evenwijdig aan de beek loopt
en dat uiteindelijk door een draaihekje de
wei verlaat. Een verharde weg oversteken
en meteen weer door een draaihekje, over
een oude spoordijk richting Gulperberg.
Passeer het hek via het draaihekje. De weg
N595 oversteken en daar LA over het verlaagde wandelpad tot het eerste draaihekje
en dan RA de wei in richting voetbalvelden.
Na het volgende draaihekje over een ijzeren
voetgangersbrug over de Geul ga je links om
de voetbalvelden. Dan een trapje omhoog
en je staat bij de drukke Rijksweg. Rechtsaf
voert deze naar het centrum van Gulpen.
Om je weg te vervolgen, steek je over. 10

DEEL 3 • Kaart 11
12 (Zie kaart 10) Bij de beek RA een steil
trapje omhoog, aan de andere kant naar
beneden en dan LA over een houten plankier. Blijf de Gulp volgen totdat je er via een
bruggetje bij een bankje overheen kan en ga
de onverharde steenweg op (I gen Treut).
De weg wordt verhard en in het gehucht
Nurop ga je bij de 3-sprong links omhoog.
Bij de volgende 3-sprong met een rotonde
met een veldkruis houd je rechts aan, de
Plankerweg. RA Nuropperveld in en deze
weg nu verder volgen, hij wordt onverhard
en bij grenspaal no.18 loop je Nederland
weer in. Bij de 4-sprong met veldkruis LA
de weg verder omhoog. Bij Wijndomein
de Planck kom je bij een doorgaande weg
(N648). Ga LA richting grenspaal no.19 en
het gehucht De Planck en neem daar de
eerste weg RA richting St.Martens Voeren
en dan de tweede straat RA bij elektriciteitshuisje. Na het gehucht nog een poosje het
asfalt volgen tot je bij het eerste pad LA bij
een barrière het Broekbos in gaat. Het pad
daalt, houd rechts aan. Negeer pad van
links. Bij de Y-splitsing RA omhoog, dan bij
de volgende Y-sprong ook rechts aanhouden. Boven LA voor het snoezige huisje,
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langs een gekapt bos en door de weilanden
naar beneden. Op de verharde weg LA en
bij het kapelletje ga je meteen weer LA de
halfverharde weg op, die overgaat in een
holle weg (grubbe), verder naar beneden.
Je passeert een aantal bronnen en de
Veurs, dus het pad kan flink nat zijn. De
volgende berg komt in zicht: de Kattenroth.
In het dorp Sint-Martens-Voeren LA ri de
kerk. Voor de kerk RA de Komberg, passeer
links het graf van Brigadier Lescrenier en
ga dan rechts de Mot omhoog. Hier begint
de steile klim naar de Kattenroth. De weg
wordt een grindpad tussen bergweiden
omhoog en later langs de bosrand. Als het
pad rechts afbuigt het bos in, ga je LA door
een draaihekje de bergweide in. Volg de
aanduidingen van het wandelpad omhoog
en rechtsboven in de wei gaat het pad verder tussen het dennen- en het berkenbosje
en uiteindelijk kom je door een klaphekje
op een verhard weggetje.
(Ca. 100 meter naar rechts ligt de top.)
Gefeliciteerd! Je staat nu op de
 attenroth, de zesde top van de Seven
K
Summits van de Dutch M
 ountain Trail.
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Kaart 12




 

Neem de verharde weg LA. Je passeert
grenspaal 22. De verharde weg gaat over in
een halfverharde grindweg. Volg deze weg
ongeveer 1 km tot een kruising van wegen
met een wegkruis met opschrift ‘Verhoor
ons Heer’. Hier RA naar beneden. De weg
slingert langs bosrand en weiden naar
beneden. Ga de eerste weg scherp links bij
vier dikke eikenbomen. Op de hoek van een
wei ga je RA door het draaihekje. Loop door
de wei naar beneden naar het volgende
draaihekje en verder richting een solitaire
brede eik, daar door het draaihekje en
weer verder naar beneden en dan via een
bruggetje over de beek de Noor. Meteen
weer door een draaihekje, daarna langs
een meidoornhaag naar boven en verlaat

de wei door een klaphekje en ga op de verharde weg RA. Loop voorbij vakantieverblijf
‘de Molenhoeve’, houd links aan en ga na
het weiland LA door een klaphek het bos in.
Het bospad gaat slingerend, steeds smaller
en steiler omhoog. De grubbe passeert
enkele weilanden en eindigt bovenop de
Snauwenberg. Hier op de verharde weg
RA en na enkele tientallen meters LA een
pad tussen de akkers door, blijf dit pad
volgen. Het pad gaat over in een veldweg en
komt beneden op een T-splitsing met een
verharde weg. Hier RA, enigszins stijgend.
De weg maakt een bocht waarna je uitkomt
bij het kruisbeeld aan de Steegstraat. Om
naar Mheer te gaan sla je hier RA. Om je weg
te vervolgen ga je LA. 13
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DEEL 4 23,5 KM

Mheer - Maastricht




13 (zie kaart 12) Het pad gaat over in een
veldweggetje en komt met enkele trapjes
uit op een verharde landweg. Blijf je richting
vervolgen en bij de Y-splitsing met een
bankje RA, een onverharde grindweg door
het dal. Negeer de weide-opgang links, je
loopt België in. Het pad nu alsmaar door het
dal blijven volgen, negeer bij de relaxbank
het pad links omhoog. Bij de T-sprong RA het
bos in, na een tiental meters bij de Y-sprong
LA het paadje naar beneden volgen, houd
de wei aan je rechterhand. Het dal wordt
steeds smaller. Het pad nu alsmaar blijven

volgen tot je uiteindelijk bij een 3-sprong
rechts omhoog gaat. Het pad stijgt tussen de
weilanden tot een T-splitsing. Hier LA verder
over een onverharde landweg langs de hoogstambomen en een panoramisch uitzicht
op het dal van de Voer. Bij een kruispunt van
wegen, bij de bergkapel, RA. Bij grenspaal
29 loop je Nederland in. Negeer bij het kruisbeeld een pad naar links, maar ga rechtdoor
en steek bij het gietijzeren wegkruis en een



 


 

 






Startpunt: Steegstraat Mheer
OV: Bushalte Dorpsstraat Mheer
Parkeren: Parkeerplaats Burgemeester Beckersweg, Mheer
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bankje de verharde weg over en vervolg de
landweg in dezelfde richting. Bij de Y-sprong
links aanhouden en dan bij de dikke beuk
met hartje LA ri Eijsden met uitzicht op de
Maasvallei en d’n Observant. Negeer na de
bocht een pad naar rechts (Mescher plukbos)
en een pad naar links, maar blijf het pad
(de Ezelsweg) volgen langs de hoogstam
boomgaarden naar beneden. Het pad gaat
over in een holle weg met dassenburchten
en eindigt bij een asfaltweg. Nu RA, daarna
bij de 3-sprong rechtdoor (Uit de Patiel) en
dan in de bocht LA een paadje door een
bosschage dat uitkomt bij een viaduct over
de autoweg. RA de brug over en in Mariadorp
LA de Pisartlaan in langs de kerk. Loop aan
de linkerkant van de weg en ga LA ri het
crematorium en dan RA een smal paadje
door de weilanden en akkers. Het paadje
eindigt bij een asfaltweg, hier oversteken en
rechtdoor het bos in bij een barrière en een
bankje. Bij de T-splitsing RA. Bij de verharde
weg en de Everzinkfabriek LA. 14



 

Kaart 15
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!



15 Aan het einde van het pad een dijkje
op met een mooi uitzicht op een ‘lagune’.
Vervolgens LA het paadje verder omhoog
volgen, langs een paar flinke houten zitbalken. Negeer de paadjes naar links: het pad
eindigt uiteindelijk na een korte bocht naar
links bij een voetgangersoversteekplaats
bij de weg langs het sluizencomplex van
Ternaaien. Hier oversteken en RA het voet- /
fietspad volgen, de brug over, dan RA en
bij het zebrapad weer oversteken en het
voetpad langs het sluiskanaal vervolgen.
Blijf nu een poos langs de kade lopen tot
bij het eerste huis waar je links met een trap
met leuning de dijk op kan. Loop langs het
huis en bij de Rue Collinet RA. Na een paar
huizen, bij een elektriciteitshuisje LA en dan
meteen RA een grindpad omhoog langs de
bergflank. Je loopt langs een steile mergelwand met horizontale vuursteenbanden.
Neem boven in de bocht rechtdoor een pad
tussen twee natuurstenen zuilen door. Dit
panoramische pad met uitzicht op de Maas
  en

het
Savelsbos blijven volgen. Let op! Het
pad gaat continu langs een steile afgrond,
dus niet misstappen! Negeer alle paden van
links, bij 4-sprong rechts houden parallel
aan de Maas.
Ga enkele meters vóór grenspaal no. 50 LA
omhoog. Je kruist nu eerst een ander steil
pad en houdt bij de volgende kruising rechts
aan, bovenaan bij de Y-splitsing wederom
RA. Rechts aanhouden tot aan grenspaal
no. 51. Hier LA, je loopt links om een doline
(ingestorte groeve) heen, daarna buigt het
pad naar links, bij de Y-splitsing LA en nu
kom je uit op een breed pad, hier LA. Neem
nu het tweede steile pad RA omhoog.
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Let op! Bij nat weer glad en gevaarlijk! Na
een korte felle klim vervolg je het pad licht
stijgend rechtdoor. Je bent nu echt begonnen met de beklimming van de laatste berg
van de Dutch Mountain Trail. Pas op, het pad
wordt ook gebruikt door mountainbikers.
Blijf het pad over de hoogtelijn volgen en
negeer een zijpad van linksboven. Het pad
draait even later zelf naar links en stijgt
dan weer met een felle klim en na een paar
slingers komt het uit op een breed voetpad.
Hier LA langs een picknicktafel en nadat je
een mountainbikepad bent gepasseerd ga je
RA een trappenpad omhoog naar de top van
d’n Observant.
Gefeliciteerd! Je zevende en laatste
top van de Seven Summits!
Daal eerst weer het trappenpad af en LA
langs de picknicktafel en het brede grindpad
verder naar beneden, voorbij het paadje
waar je eerder omhoog kwam. Negeer alle
zijpaadjes, je passeert een picknicktafel. Bij
een zitbank komen drie paden bij elkaar
en blijf je het pad volgen. Bij een grasveld
(rechts) en een groot mergelblok (links) LA
naar beneden, je passeert een mountainbikepad en je komt op een lager gelegen
grindpad. Hier RA en steek daarna de grote
viersprong van grindpaden over en vervolg
je weg rechtdoor. Aan je linkerhand akkers
en velden; je passeert grenspaal no. 58. Er
komt van rechts een pad bij en je blijft de
bosrand volgen tot de Y-splitsing. Hier neem
je het rechter pad door het klaphek. Blijf het
grindpad volgen. Je ziet op een gegeven
moment de Duivelsgrot recht voor je. 16

