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307.  AS  6 km – 13 km – 17,9 km 
 

Tijdens deze schaduwrijke boswandeling, met hellingen, kunt u zelf de afstand bepalen. Het grootste 
gedeelte gaat door het Dilserbos, dat in het Nationale Park Hoge Kempen ligt.  De langste afstand gaat ook 
nog over de Dilserheide.  U wandelt voornamelijk over zandpaden die zeer goed gemarkeerd zijn, u zult dus 
niet verdwalen.  Er staan slechts 3 zitbanken op de hele route. Neem zelf proviand mee.   Deze wandeling is 
prima geschikt voor warme zomerdagen. 
 

TIP: Vóór elk knooppunt op de route staat een paaltje met looprichting. Direct na de afslag/kruising e.d. 
staat weer een paaltje met de looprichting (meestal RD). Mis je dit laatste paaltje, dan loop je waarschijnlijk 
verkeerd. Goed opletten dus! 
 

Startadres: Parkeerplaats Château brasserie Litzberg, Hoeveweg 145, Dilsen-Stokkem.  
Aan het einde van de asfaltweg Hoeveweg 145, Dilsen – Stokkem gaat u R (Mechelse Dreef/eigen naam) over de 
kasseienweg en u komt op de parkeerplaats van de brasserie. De brasserie is maandag t/m woensdag 
gesloten. Donderdag open vanaf 14.00 uur. Vrijdag t/m zondag open vanaf 11.00 uur) 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 17,90 km  5 uur  55 m  185 m 

 
 
1.   Vanaf de parkeerplaats van de brasserie loopt 
u via de kasseienweg terug naar de asfaltweg 
waarover u gekomen bent. Aan de asfaltweg bij 
wandelwissel 20 gaat u L (blauwe ruit/groene 
rechthoek).  
 

(Hier staat rechts een grote korfschansmuur met 
infobord).  
 

Volg nu 1,4 km de route van de blauwe ruit en 
groene rechthoek.  
 
Na 100 m gaat u R over de bosweg. Een eind 
verder buigt het pad naar rechts en loopt u 
parallel aan  hoogspanningskabels. 
 

2. Aan de ruime 4-sprong, waar een 
asfaltweg/fietspad een bocht maakt, gaat u L 
(blauwe ruit) het steile bospad omhoog. (U verlaat 
hier de route van de groene rechthoek). Volg nu 1,7 
km de route van de blauwe ruit. 
 

3.  Na 1,7 km gaat u aan de ruime T-splitsing L 
(X).   
 

(Degene die 6 km loopt, gaat hier R (blauwe ruit). Ga 
dan verder bij 9).   
 

Volg nu de X route. Steek schuin rechts de brede 
doorgaande weg over en loop RD over de 
asfaltweg.  
 

4. Ga dan meteen L over de parkeerplaats en 
neem aan de linkerzijde het pad omhoog. Volg nu 
2,5 km de route van de rode driehoek, blauwe ruit 
en groene rechthoek.      
 

5. Aan de 3-sprong bij zitbank, een prima 
pauzeplek, gaat u RD (blauwe ruit/rode driehoek). 
(U verlaat hier de route van de groene rechthoek).    
Volg nu 300 m de route van de blauwe ruit en 
rode driehoek.    
 

6. Aan de eerste 3-sprong gaat u scherp L  (rode 
driehoek). (U verlaat hier de route van de blauwe 
ruit).  
 

(Degene die 13 km loopt, gaat hier RD (blauwe ruit). 
Na 500 m gaat u aan de 3-sprong verder bij punt 7). 
   
Volg nu de route van de rode driehoek. 
gedurende 5,3 km. U loopt ook een stuk samen 
met de route van de gele cirkel. U blijft echter de 
route van de rode driehoek volgen. 
 

7. Aan de 3-sprong bij grote stenen en afzetting 
van boomtakken gaat u RD (rode driehoek/blauwe 
ruit). (De grote stenen zijn prima om op te pauzeren).  
Volg nu 1,3 km de route van de rode driehoek en 
blauwe ruit.     
 

8.  Aan de 4-sprong gaat u L (groene rechthoek/ 
blauwe ruit/rode driehoek). Volg nu 1,2  km de 
route van de groene rechthoek, blauwe ruit en 
rode driehoek. Na 1,2 km komt u weer bij punt 4.  
Steek weer de verkeersweg schuin rechts over en 
ga RD over het bospad.  Volg nu de route met de 
X. U komt weer aan de 3-sprong bij punt 3.  
 

9. Ga hier RD (blauwe ruit) en volg de route van 
de blauwe ruit gedurende 3,4 km.  
U komt weer bij Château Litzberg. 

Bron:http://www.nationaalparkhogekempen 


