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DEEL 1 28 KM

Eygelshoven - Vaals

Startpunt: Station Eygelshoven
Parkeren: Parkeerplaats bij station Eygelshoven





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

