Heijenrath
Lengte: ± 11 km; ± 3,5 uur (pauze niet meegerekend, middelzware wandeling.
Startpunt: Hotel Gerardushoeve.

Schitterende panorama wandeling voor geoefende
wandelaars.

1 4 Deze verharde weg lopen tot aan de Y-splitsing. Hier

1 Vanaf de parkeerplaats van hotel Gerardushoeve te

1 5 Deze weg lopen we door tot aan de kruising. We volgen

Heyenrath gaan we RECHTSAF en na 20 meter direct
LINKSAF het onverharde pad (met bord Stiltegebied) in.

2 Dit pad lopen we tot aan de splitsing met bank.

houden we LINKS aan.

de Maastrichter weg steeds RECHTDOOR totdat de
Maastrichter -=weg onverhard wordt.

1 6 Bij de volgende splitsing gaan we LINKSAF de berg naar
beneden richting de voetbalvelden van Slenaken.

3 Hier gaan we LINKSAF. We blijven het pad volgen en
gaan de eerste weg scherp RECHTSAF (30 meter voor
de bosrand geel/rood paaltje).

1 7 Dit pad lopen we door tot aan de verharde weg.
1 8 Hier gaan we LINKSAF en lopen zo naar Slenaken. Hier

4 Deze weg loopt U RECHTDOOR helemaal naar beneden
toe (het pad links en rechts negeren). Beneden, komt u
bij de Gulp.

5 U passeert de Gulp rechts en gaat dan meteen LINKS
het bruggetje over. Loop dan naar bruggetje rechts naar
de grote weg.

6 We steken de weg over. Links staan enkele mooie
vakwerkhuizen. We komen dan op de onverharde weg
en lopen deze helemaal uit.

hebben we eventueel een mogelijkheid om te pauzeren.

1 9 We lopen Slenaken uit in de richting Heyenrath - Epen.
2 0 Tegenover herberg de Boswachter, gaan we LINKSAF
de weilanden in. We lopen door het weiland tot aan de
Bosrand.

2 1 Hier gaan we door het hekje en gaan dan LINKSAF.
2 2 Bij de kruising gaan we RECHTDOOR de berg omhoog.

7 We gaan nu weer bergopwaarts.

2 3 Bij de volgende kruising gaan we LINKSAF.

8 Bij de Y-splitsing aangekomen, gaan we LINKSAF.

2 4 Nu gaan we twee kruisingen RECHTDOOR en bij de

9 Volgende splitsing RECHTDOOR en bij de kruising

DERDE kruising gaan we RECHTSAF de berg omhoog tot
aan de bosrand.

aangekomen gaan we ook RECHTDOOR.

2 5 We lopen nu naar de boerderij die voor ons ligt. Bij
1 0 Dit pad vervolgen tot aan de T-splitsing. Links boven op
de talud staat een kruis en hier gaan we naar LINKS tot
aan het eerste huis.

de boerderij aangekomen, gaan we RECHTDOOR de
verharde weg op en lopen zo naar Heyenrath.

2 6 Bij de kruising aangekomen (met kappelletje aan de
1 1 Voor het huis gaan we RECHTSAF het onverharde pad
op. We volgen dit pad totdat we aan de 4 sprong
uitkomen.

rechterhand) gaan we LINKSAF en lopen zo naar het
hotel terug.

1 2 Hier houden we rechts aan (blauw paaltje). We volgen
dit pad totdat we boven aan de verharde weg uitkomen.

1 3 Hier gaan we RECHTSAF. U loopt nu op een drukke weg,
maar in het eerste gedeelte kunt u rechts langs het
weiland lopen en halverwege de berg kunt u Links van
de weg lopen. U passeert nu het klooster Hoogcruts
aan de rechterkant en neemt de eerste verharde weg
LINKS tegenover het klooster (Maastrichterweg).
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