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DEEL 4 • 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

