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Tijdens deze licht heuvelachtige wandeling wandelt u door bos en heide naar een uitzichtpunt met hoge
zitbank waar u prachtig uitzicht heeft over de heide. Dan loopt u langs het Koninklijk domein Fridhem
Opgrimbie naar de mooie Vallei van de Kikbeekbron. Hier wandelt u geruime tijd langs de grote waterplas
en dan komt u na 9,3 km bij een picknickplaats met zwerfkeien. Dan wandelt u door de bossen en heide en
langs het klooster Monasterium van Bethlehem terug naar het café met terras waar u nog fijn kunt
nagenieten. Neem voor onderweg zelf proviand mee. Bijna de hele route is onverhard. De wandeling biedt
een en al natuur.
U kunt ook starten voorbij het voetbalveld van Opgrimbie bij de parkeerplaats van de Duitse herdershondenclub de
Duivelsberg, die gelegen is aan de Weg naar Zutendaal tegenover huisnr. 199, Opgrimbie. Start dan bij punt 4.
Steek niet de voorrangsweg over, maar loop meteen voorbij afsluitboom en bij afvalbak L door het klaphek de
hondenzone Kikbeek binnen. U kunt dan 9 km pauzeren bij de leuke brasserie

blz 2 van 3
Startpunt: Grand café en frituur Amazone, Trichterweg 113, Zutendaal. Tel:0032-89238924.
Parkeer voor het café op de parkeerplaats (vanaf de Trichterweg) of rij de Kantoorstraat in, daar is rechts een
onverharde parkeerplaats.
GPS afstand
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1021. ZUTENDAAL 14,7 km
1. Met uw rug naar de ingang gaat u L over het
terras. Via hekje verlaat u het terras en ga dan L
over de asfaltweg. Negeer bij verbodsbord zijweg
links. Voorbij huisnr. 42 gaat u aan de 3-sprong R
(Heiwijckstraat 46-50). Voorbij kippenhof Nijst
met de vele zonnepanelen op de daken en waar
de kippen wekelijks circa een half miljoen
scharreleieren leggen en voorbij afsluitboom
volgt u RD de bosweg. Negeer bij wandelwissel
(ww) 57 zijpad links en loop RD (gele
zeshoek/blauwe ruit/groene rechthoek). Negeer
vlak daarna bij de volgende ww 57 zijpad rechts
en loop verder RD. Vlak daarna aan de ongelijke
4-sprong gaat u RD (gele zeshoek/blauwe
ruit/groene rechthoek). Negeer na 30 m zijpad
rechts. Aan de 3-sprong, aan het einde van de
waterpoel, gaat u RD over het soms drassige
bospad. Negeer zijpad links. Aan de kruising bij
wandelmarkeringspaal gaat u RD. (U verlaat hier
de wandelmarkeringen). Aan de 4-sprong gaat u R
het brede pad omlaag. Negeer zijpad rechts.
Beneden aan de 4-sprong gaat u L (groene
rechthoek /wit-rood) over het brede pad en een
eindje verder loopt u door mooi heidegebied.
2. Na 400 m buigt het pad naar links en ga aan de
4-sprong bij wandelmarkeringspaal (die staat
links) en R het smalle paadje omlaag richting 2
berkenbomen. (U verlaat hier de wandelmarkeringen). Aan het brede pad gaat u R. Negeer
na 80 m zijpad links omhoog en loop RD met
links van u een helling waarop veel varens staan.
Na 400 m gaat u aan de 3-sprong bij ww 56 RD
(omgekeerde paarse trapezoïde/wit-rood). U
passeert een boomzitbank. Volg nu dit pad, dat
een eindje verder naar rechts buigt, RD
(paars/wit-rood). Negeer bospad links omhoog.
Aan de 3-sprong gaat u L (paars/wit-rood)
omhoog. Aan de 3-sprong, met rechts van u een
veerooster gaat, u RD. (U verlaat hier de
wandelmarkeringen). Meteen daarna gaat u aan de
3-sprong R door het klaphek over het pad met
links van u de hoge afrastering van het 163
hectare grote
omheinde Koninklijke Domein
Fridheim
(Opgrimby)
van
wijlen
Koning
Boudewijn.
(Op het terrein staat het in 1995 gebouwde klooster
Monasterium van Bethlehem. In punt 6 komt u hier
langs.

Aan de 3-sprong gaat u RD (paars/wit-rood)
verder langs de afrastering of u kunt over het
knuppelpad lopen.
Na 300 m gaat het
knuppelpad schuin rechts en volg het pad. Bij
kruising gaat u L het pad stijl omhoog. Boven aan
de 4-sprong bij toegangshek gaat u R (paars) en
u passeert meteen links een hoge zitbank met
prachtig uitzicht over de heide. (U loopt hier dus
niet R het pad omlaag). Negeer smal paadje links.
3. Bijna beneden aan de ongelijke 4-sprong bij
wandelmarkeringspaal gaat u L over het paadje
door
de
heide.
(U
verlaat
hier
de
wandelmarkeringen. Als u over dit paadje loopt ziet u
rechts een weiland). Aan de T splitsing voor hoge
afrastering gaat u R over het bredere pad.
Voorbij veerooster gaat u L over het graspad met
rechts van u een weiland. Aan de Y-splitsing gaat
u R over het pad met rechts van u weilanden. (U
verlaat hier de markering van de pijl (mountainbike
route). Bij breed ijzeren hek gaat u R door het
klaphek en volg het graspad met links van u
afrastering. Na 300 m gaat u aan de 3-sprong RD
verder over het graspad. Aan het eind, bij het
volgende breed ijzeren hek, gaat u door het
klaphek en ga dan L over de zandweg. Negeer
meteen zijpad rechts.
(Links in de weilanden ziet u mogelijk Schotse
hooglandrunderen, Galloway of zwarte Angus
runderen grazen).
Aan de 4-sprong gaat u RD (wit-rood) langs de
bosrand.
(Links ziet u hier gebouwen op het rallycrosscircuit
Duivelsberg).
Negeer zijpad rechts.
4. Steek voorbij afsluitboom RD de voorrangsweg
(Weg naar Zutendaal) over. Let op! Meteen
voorbij afsluitboom en bij afvalbak gaat u L door
het klaphek (blauw) en u loopt de hondenzone
Kikbeek binnen. Volg nu pad met rechts van u
afrastering. Negeer zijpad links. Aan de brede
(zwarte)grindweg gaat u R. Voorbij boomzitbank
volgt u het graspaadje langs de grindweg. Waar
de brede grindweg (parkeerplaats natuurgebied
Duivelsberg) naar links buigt, gaat u bij bordje
“Honden aan de lijn” aan paal R en loop dan
meteen L via het vlonderpad over het water. Volg
dan RD (wit-rood) het bospad.

Vlak daarna steekt u bij ww 53 R
(witrood/blauwe ruit) via houten brug de Kikbeek
over. Na de brug gaat u meteen L (groene
rechthoek) door het klaphek en volg het pad door
het natuurgebied met links van u de Kikbeek. Het
pad buigt naar rechts en dan naar links. Aan de 3sprong gaat u R (groene rechthoek) omhoog.
Aan de kruising gaat u L (groene rechthoek) over
het brede pad. Volg nu 1,2 km het pad met even
veder links van u de vallei van de Kikbeekbron.
(Na 250 m ziet u links beneden het grote meer
Kikbeekbron, een voormalige grind- zandgroeve.
Vanaf de jaren 60 tot in de jaren 90 van de vorige
eeuw werd in het gebied naast grind vooral witzand
gewonnen voor de glasindustrie. Na volledige
stopzetting van de ontginning van het gebied in 2001
werd het stapsgewijs hersteld en teruggegeven aan
de natuur. Door de aanwezigheid van bruinkoollagen
is het witzand in de vallei bijzonder zuiver. In de
waterplas werd een stuw gebouwd waardoor het
water 2,5 meter steeg. Fjordenpaarden, een
paardenras uit Noorwegen dat één een van de
oudste en zuiverste rassen ter wereld is, zorgen voor
de begrazing in dit natuurgebied).
Negeer na bijna 1 km bij ww 51 zijpad rechts en
loop RD (blauwe ruit).
5. Na 300 m gaat u bij wandelmarkeringspaal
(blauwe ruit) scherp L het grindpad omlaag naar
het water. (U verlaat hier de wandelmarkering van
de blauwe ruit). Let op! Circa 10 m voor het water
gaat u R met links van u het grote meer. (Er is
geen pad). Aan het einde van het zand loopt u bij
bosrand RD over het licht stijgend paadje door
het sparrenbos, parallel aan het links beneden
gelegen meer. Aan de T-splitsing gaat u L omlaag
en beneden loopt u weer langs het meer. Aan het
eind buigt het pad naar links en via de
aangelegde dam loopt u tussen twee gedeelten
van de waterplas door. (Als dit pad geblokkeerd is
loop dan omhoog naar het hoog gelegen pad en loop
links om het meer heen naar punt 6). Aan het eind
van de dam gaat u R het pad steil (even) omhoog.
Steek boven de grindweg over en loop RD langs
de zwerfstenen, een fijne rustplaats na 9,3 km.
6. Na de zwerfstenen gaat u R het pad omhoog.
Aan de T-splitsing gaat u L het brede pad
omhoog met links mooi uitzicht over het
Kikbeekbron meer. Boven bij breed ijzeren hek
gaat u door het klaphek en loop RD. Na 50 m
gaat u bij grote zwerfstenen R. Aan de
doorgaande weg gaat u L. Meteen daarna steekt u
via grote oversteekplaats deze weg over en loop
RD (fietsroute 550) over het asfalt- fietspad, dat
bij gasleidingpaal N21 naar rechts (fr. 550) buigt
met links van u weer de hoge afrastering van het
Koninklijk Domein. Meteen voorbij gasleidingpaal
N 22 en waar het asfaltpad naar rechts buigt, gaat
u aan de 5-sprong L over de bosweg. Negeer
zijpaden rechts en volg de dalende grindweg RD
met links afrastering van het Koninklijk Domein.

Na bijna 500 m gaat u beneden aan de T-splitsing
R.
(Hier ligt links de ingang van het terrein van klooster
Monasterium van Bethlehem Zondag om 11.00 uur
kunt u in het klooster de H. Mis bijwonen. Het kan wel
even duren voordat de zuster in wit habijt de poort
komt openmaken (zie bordje).
Het klooster Monasterium van Bethlehem, Onze
Lieve Vrouw van het Fiat, dat gelegen is op een 63
hectare omheind gebied omvat een klooster en 30
kluizen (cellen) van de Monastiek. Het werd in 1999
gesticht naar aanleiding van het testament van
Koning Boudewijn. De bouw van dit klooster was
conform de laatste wilsbeschikking van de Koning, na
zijn dood medegedeeld door koningin Fabiola aan de
bevoegde minister.
Veruit de meeste tijd brengen de zusters door in de
stilte en eenzaamheid van hun kluis. Zij komen alleen
’s morgens samen in de kerk voor het zingen van de
Metten en Lauden en ’s avonds voor het zingen van
de Vespers en het vieren van de Eucharistie. De
overige gebedstijden onderhouden zij in hun kluis.
Samen eten doen zij enkel op zondag; dan is er ook
tijd voor ontspanning en uitwisseling. Op het terrein
staat ook het privaat buitenverblijf “Villa Fridhem” van
koning Boudewijn, die hier bijna wekelijks tot zijn
dood midden 1993 verbleef).
Vlak daarna voorbij afsluitboom gaat u L
omhoog. Meteen daarna gaat u aan de ongelijke
4-sprong RD het bos- graspad omhoog. (Dus het
2e pad van rechts, U gaat dus niet het grindpad
omhoog). Boven aan de 4-sprong gaat u RD over
de “begroeide” bosweg/graspad.
7. Aan de ongelijke 4-sprong in het heidegebied
gaat u L over het brede pad en u loopt even
verder het bos in. Aan de 4-sprong gaat u R en
dan verlaat u weer het bos. Aan de kruising gaat
u L over de grindweg. Let op! Na 150 m, waar aan
de rechterzijde een bosstrook begint, gaat u aan
de 4-sprong R over het brede pad. Aan de Tsplitsing gaat u L over het brede pad. Aan de
kruising gaat u RD (ruiterpad 89). Negeer zijweg
links (ruiterroute 89). Aan de kruising gaat u R
over de grindweg. Negeer beneden zijpad rechts.
In het bos gaat u aan de 3-sprong L omlaag.
Volg nu de bosweg, die naar rechts buigt.
8. Let op! Aan de tweede omgekeerde Y-splitsing
gaat u scherp L omhoog. Negeer meteen zijpad
rechts omhoog. Na circa 100 m gaat u R het
brede pad omhoog. Aan de T-splitsing gaat u R.
Negeer zijpad links en rechts. Steek de brede
grindweg over en loop RD over de bosweg.
Negeer alle zijpaden. Na 300 m buigt het pad naar
links met rechts van u een weiland. Aan de
asfaltweg loopt u RD langs de eerste huizen van
de buurtschap Bessemer (Zutendaal). (U loopt hier
over de grens van de gemeenten Lanaken en
Zutendaal). Negeer alle zijwegen en na 750 m
komt u weer bij het beginpunt.

Auteur: Jos Wlazlo Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

