Wandeling 5. 12 kilometer
Veel wandelplezier!

Duur wandeling: +/- 3 uur.

1. Start vanuit De Busjop richting info borden en pad rechtdoor volgen. Links en
rechts grafheuvelvelden.
2. Splitsing bij open veld rechts aanhouden.
3. Einde open veld splitsing rechts.
4. Eerste pad links (pad steeds rechtdoor volgen). Rechts Kloosterboerderij en
links Bakhuisje.
5. Bij verharde weg rechts (St Elizabethsdreef).
6. Kruispunt oversteken en direct rechts (richting Haelen).
7. Na restaurant St. Elizabethshof en molen smal pad links door klaphek.
8. Splitsing links aanhouden.
9. Einde pad links (bij vennetje).
10. Na brug (Koebrug) eerste pad rechts.
11. Einde pad rechts.
12. Na Leumolen links (tussen molen en woonhuis).

13. Pad steeds rechtdoor volgen.
14. Na bank aan linkerkant eerste pad links.
15. Langs de Leubeek tot zandberg (Litsberg)
16. Pad volgen naar boven, boven aangekomen naar links langs de Litsberg.
17. Eerste pad links na Litsberg. Door fietssluis naar beneden.
18. Over smalle betonnen bruggetje.
19. Direct na brug rechts.
20. Y- splitsing rechts aanhouden (Graove berg).
21. Einde pad links bij brug (Lange Pad).
22. Eerste pad rechts (bij bordje ‘verboden toegang met een fiets‘).
23. Einde open veld pad naar links vervolgen.
24. Einde pad (fietssluis) rechts en direct links.
25. Hoofdpad volgen tot einde (steeds rechtdoor). Door fietssluis daarna rechts
(holle weg).
26. Voor Zelsterbrug linksaf.
27. Bij viersprong rechts.
28. Grote weg (Roggelseweg) oversteken en rechts over fietspad.
29. Eerste pad links brede laan.
30. Eerste pad rechts.
31. Tweede pad links (smal pad).
32. Y-splitsing links.

33. Splitsing rechts aanhouden (breed pad).
34. Einde pad links
35. Bij viersprong rechts.
36. Einde pad links (verharde weg Eind).
37. Einde weg schuin oversteken (zandpad langs weiland).
38. Pad vervolgen stiltegebied, rechts landbouw gronden.
39. Einde pad rechts.
40. Kruispunt Links vee sluis/wildroosters.
41. Eerste pad rechts, einde rechts, tweede pad links over grafheuvel veld.
42. Einde pad rechts doorlopen tot bij restaurant De Busjop.

