blz 1 van 3

1264 SUSTEREN 11 km
www.wandelgidslimburg.com

Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u langs de weg naar rand van de buurtschap Slek en na een stuk
over leuke graspaadjes komt u in Slek. U loopt langs bosranden, steekt de spoorlijn over en dan struint u geruime
tijd door natuurgebied De Doort. Via leuke bospaadjes komt u bij mooie vijvers waar een mooi bruggetje is om te
pauzeren. U loopt weer terug naar de spoorlijn en dan volgt u een mooi voetpad langs de Middelsgraaf. Aan het
eind ligt een schitterend terras aan het water! U kunt er heerlijk nagenieten. Neem voor onderweg drinken mee. In
de zomer kunnen hier en daar wat brandnetels staan.

blz 2 van 3
GPS-afstand 11000 m, looptijd 2.35 uur en hoogteverschil 12 m.

Startadres: Brasserie Friends ’n Bites, Hommelweg 2, Susteren. (Vakantiepark Hommelheide).
Parkeer op de parkeerplaats van het park.

1264 SUSTEREN 11 km
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de uitgang
van het vakantiepark en ga dan L over de
asfaltweg. Na 500 m gaat u aan doorgaande weg
R (Heidestraat). (Loop links van de weg over het
optische fietspad). Negeer zijwegen. Na 1 km gaat
u aan de kruising L (Hoogstraat) en u loopt de
buurtschap Slek binnen. Na 25 m gaat u bij
wandelknooppunt (wkp) 13 R (73) over de
veldweg, die een graspad wordt. Na 400 m maakt
het graspad een haakse bocht naar links en wordt
een bosweg. Even verder volgt u RD het pad
gelegen tussen akkers. Aan de 3-sprong bij wkp
73 gaat u RD (68) over de veldweg. Aan de
asfaltweg in Slek bij wkp 68 gaat u L (17). Aan de
ongelijke 4-sprong bij St. Antoniuskapel,
wegkruis, zitbank en grote zwerfsteen gaat u RD
(Marktsingel) over de klinkerweg.
(De grote zwerfsteen is hier in 1998 neergelegd door
de carnavalsvereniging “De Aester Sjaelen Uul”).
Aan de T-splitsing bij wkp 17 gaat u R (18).
2. Meteen daarna aan de 3-sprong bij wkp 18 gaat
u L (26) over de doodlopende weg. Na 200 m bij
zitbank en schietbomen, waarvan een met
kogelvanger, van schutterij Sint Antonius Slek
(1946) wordt de asfaltweg een veldweg. Volg nu
700 m de veld- bosweg RD (pijl), die een eindje
verder door het bos dat gelegen is in het
natuurgebied De Doort, voert. Negeer bij wkp 26
zijpad/klaphek links en loop RD (26). (U komt hier
straks terug). Meteen daarna na brug over de
Middelsgraaf gaat u aan de 3-sprong bij zitbank
en het volgende wkp 26 R (20). Steek meteen
daarna voorzichtig de voorrangsweg over en ga L
(pijl) over het fietspad en steek de spoorlijn
Maastricht – Eindhoven over. Meteen na de
spoorlijn gaat u scherp R (pijl) over het graspad.
Bij breed gegalvaniseerd hek gaat u door het
klaphek. Vlak daarna steekt u R (pijl) via ijzeren
brug de Middelsgraaf weer over. Volg nu geruime
tijd het pad met links van u de meanderende
Middelsgraaf, die na weinig regenval droog staat
en begroeid is.
(U loopt hier weer door het natuurgebied De Doort.
De Middelsgraaf is als ontwateringsgreppel gegraven

in de 13e en 14e eeuw toen de veenmoerassen
werden ontgonnen. De beek begint bij het Duitse
Schalbruch en stroomt in de buurtschap Ophoven in
de Geleenbeek. Een eind verder ziet u links in de
verte de kerktoren van de Sint Stephanuskerk (1940)
in Dieteren).
Na 600 m passeert u bij 3 bomen een zitbank.
3. Let op! 40 m verder gaat u bij infobord Doort
Taterbosch R over het graspad met even verder
links en rechts van u grasland. Meteen voorbij 2
klaphekjes gaat u aan de 3-sprong R over het
paadje dat even verder een kronkelend smal
bospaadje wordt. (In de zomer kunnen hier
brandnetels staan). Aan de Y-splitsing gaat u R
verder over het smalle kronkelende bospaadje.
(Hier en daar liggen omgevallen bomen (2020)). Aan
de T-splitsing gaat L (rood) over het brede pad.
Na 50 m gaat u aan de 3-sprong bij
markeringspaal R tussen 2 houten palen door
over het smalle paadje met links de bosrand en
rechts grasland.
4. Steek na 250 m het fietspad en de doorgaande
weg over en ga bij bordje “Midden-Limburg De
Doort” RD over de bosweg. Na 50 m bij
toegangshek van weiland wordt de bosweg een
bospaadje, dat na 100 m rechts het bos inbuigt en
een kronkelend bospaadje wordt. Na 200 m gaat
u aan de 3-prong voor omgevallen boom L. Vlak
daarna buigt het paadje naar links met rechts een
grote vijver. Aan de 3-sprong bij markeringspaal
gaat u R (pijl) over het pad gelegen tussen twee
vijvers.
(Op de vlonder/bruggetje kunt u fijn zitten, een
genietplekje na 6,5 km lopen. De vijvers/plassen
(“leimkoelen”) zijn zgn. tichelgaten, die ontstaan zijn
tussen 1920 en 1960 door kleiwinning door de Echter
dakpannenfabriek de Valk, vroeger de grootse
dakpannenfabriek van Europa waar 350 mensen
werkten. De naam “de Doort” is afgeleid van
Dorenbosch hetgeen betekent een bosgebied met
veel doornachtige struiken o.a. veel braamstruiken).
Aan de 3-sprong gaat u L (pijl).

Voorbij bruggetje over greppel gaat u L over de
kleine parkeerplaats. Volg dan bij bordje
“Midden-Limburg De Door” RD het brede graspad
met links de greppel.
(U verlaat hier de pijl. De route volgend loopt u even
verder bij het hoge riet tussen twee vijvers door).
5. Aan de T-splitsing gaat u L over het smalle
pad met rechts de Middelsgraaf en even verder
links een grote vijver. Negeer zijpaden en volg het
pad nu circa 700 m RD met rechts het beekje.
Steek via klaphek in breed ijzeren hek bij brug de
doorgaande weg en fietspad over en loop bij de
replica van de oude stenen grenssteen
(voormalige grens tussen de hertogdommen Gelre en
Gulick) en bij wkp 21 via klaphek RD (20) over het
graspad verder langs het beekje. U passeert na
bijna 100 m links een stenen huisje, de
voormalige observatiepost “de Wielewaal”.
Negeer meteen daarna zijpad links.
(Als u dit pad inloopt, dan heeft u even verder mooi
zicht op de “Boomkikkervijver”, die ook vaak droog
staat. In dit het natuurgebied zitten circa 400
boomkikkers. Deze zeldzame grasgroene circa 4 cm
grote kikker zit alleen in dit gebied en op een plek bij
Winterswijk. De vele braamstruiken in dit gebied zijn
hun geliefde verblijfplaats. In de paarperiode (aprilmei) zijn de luid kwakende mannenkikkertjes dan ook
goed te horen).

blz 3 van 3
100 meter verder gaat u bij wkp 20 RD (26) verder
langs het beekje en u passeert meteen links een
zitbank. Negeer zijpaden links. Na 900 m steekt u
via ijzeren brug weer de Middelsgraaf over en ga
L omhoog. Via klaphek verlaat u het
natuurgebied. Steek L de spoorwegovergang
over en volg het fietspad. Na 30 m steekt u R
(pijl) de doorgaande weg over en loop RD over de
asfaltweg/fietsstraat. Meteen daarna gaat u bij
zitbank en wkp 26 L (30) de brug over. Meteen na
de brug gaat u bij volgend wkp 26 R (30) via
klaphek over het pad langs de Middelsgraaf. Na
500 m gaat u bij mooie holle populier, klaphek,
waar achter een zitbank staat, RD (pijl) verder
langs het beekje. U passeert een mooie schuilhut
en zitbanken met een prachtig uitzicht. Na 800 m
gaat u aan de doorgaande weg bij wkp 30 L (5).
Na 100 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank R
(Hommelweg). Na 500 m gaat u aan de 4-sprong R
en u loopt bij twee pilaren/hek het bungalowpark
Landgoed Hommelheide weer op.
Naar de brasserie met schitterend terras: Aan de
T-splitsing voor fonteinen gaat u R en loop bij
kinderboerderij en receptie RD langs de
rood/witte slagbomen. Aan de 4-sprong bij
fonteintje gaat u L. Negeer klinkerpad links. Aan
de 3-sprong bij speeltuin gaat u RD. Na 30 m gaat
u bij de parkeerplaats L en u komt bij brasserie
Friends and Bites, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het mooi gelegen
terras aan het water nog iets kunt eten of drinken.
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