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Tijdens deze vlakke wandeling met slechts een brughelling loopt u over goed begaanbare paden door het 
bos en een stuk langs het Albertkanaal naar Eigenbilzen. Dan loopt u door de bossen langs de buurtschap 
Roelen weer terug. Neem zelf proviand mee. Na 6 km en 7 km staat een picknickbank.  Ook kunt u na 6 km 
het dorp inlopen naar Hoeve Plus voor een pauze, open vanaf 10.00 uur, woensdag en donderdag gesloten.          
 
Startadres: Parkeerplaats Recreatiepark De Krieckaert, Krieckaertlaan 73, Gellik – Lanaken. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 12,93 km  2.50 uur  58 m 86 m 

 
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.   

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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316. GELLIK (Lanaken) 12,9 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar het 
wandelbord Lieteberg en ga dan R (X) via het 
draaihekje over het zandpad. Aan de kruising 
gaat u L (X). Aan de volgende kruising bij 
wandelwissel 90 en voor bord “Gellikerheide” 
gaat u R (ruiterroute 93) over het bospad. Volg na 
enige tijd over een lengte van 9 km de rode 
driehoek op de paaltjes. Aan de kruising RD.  20 
meter vóór de volgende kruising gaat u scherp R 
over pad. Aan de 3-sprong gaat u scherp L. Steek 
de doorgaande weg over en loop RD over 
bospad.  Aan de kruising gaat u R. (Loop links van 
het asfalt- fietspad).  Aan de volgende 4 kruisingen 
gaat u RD.  Waar het fietspad naar rechts buigt, 
gaat u RD het bospad omlaag. Aan de T-splitsing 
gaat u L. Aan de 3-sprong RD. Negeer zijpaadjes. 
Aan de 3-sprong gaat u RD. Aan de Y-splitsing 
gaat u R. Aan de 3-sprong bij bosrand gaat u R 
over de mooie veldweg. Aan de T-splitsing gaat u 
R.  Aan de 3-sprong RD. Aan het eind volgt u de 
asfaltweg RD langs hoeve Kiewit. 
 

2. Aan de kruising RD. Aan de Y-splitsing gaat u 
R (Kounterstraat) over de asfaltweg, die een 
veldweg wordt die geruime tijd RD volgt. Aan de 
3-sprong bij woonhuis gaat u RD over het 
graspad. Steek de voormalige spoorlijn over en 
volg het pad RD.  
 

(Dit is de voormalige spoorlijn 20 (Maastricht-
Hasselt), die door de Aken-Maastrichtsche Spoorweg 
Maatschappij werd aangelegd. Ze was operationeel 
van 1899 tot 1954. De Belgische en Nederlandse 
provincies Limburg gaan deze spoorlijn weer in 
gebruik nemen voor personenvervoer met sneltrams 
(lightrail).  
 

Aan het fietspad gaat u R. Meteen daarna steekt u 
L de doorgaande weg over en gaat u RD de 
asfaltweg omlaag.  Beneden gaat u R langs het 
129, 5v km lange Albertkanaal dat de 
waterverbinding vormt tussen Antwerpen en 
Luik.  
 

(Het kanaal werd op 30 juli 1939 officieel geopend, 
maar om de invasie van de Duitsers bij het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog te stuiten, werden in 
sept. 1939 vrijwel alle bruggen opgeblazen. Het 
kanaal werd dan ook pas in 1946 in gebruik 
genomen).  
 

Loop onder de spoorbrug door en neem dan de 
eerste weg R omhoog. Boven bij de 2e brug gaat 
u R. Meteen daarna gaat u L (fietsroute 533) over 
het fietspad.  (Als u wilt pauzeren kunt u hier RD 
naar de kerk lopen, daar ligt links Hoeve Plus met 
terras, open vanaf 10.00 uur, woensdag en 
donderdag gesloten). 
 

(U passeert een picknickbank, een leuke pauzeplek 
(6 km). 1 km verder staat ook nog een picknickbank).  
 

3. Volg geruime tijd dit pad boven langs het 
Albertkanaal.  
 

(Rechts ziet u de kerk van Gellik. Links heeft u 
uitzicht op het kanaal).  
 

U passeert een picknickbank en 20 m verder gaat 
u R tussen rood/witte palen over het graspad. 
Aan de 4-sprong in Eigenbilzen gaat u RD over de 
asfaltweg, die een veldweg wordt. Aan de 3-
sprong Berenbroek loopt u RD over de asfaltweg.   
 
4. Steek schuin links de doorgaande weg over en 
loop RD over het bospad.  Aan de ongelijke 4-
sprong bij zitbank en wandelbord “Lieteberg” 
gaat u RD (rood/groen).  Negeer zijpad rechts. 
Aan de 3-sprong gaat u L (rood/groen). Negeer 
zijpad rechts. Aan de kruising voor bosheuvel 
gaat u R (rood/geel/blauw). Aan de kruising RD. 
Vlak daarna  (30 m) aan de ruime kruising bij het 
bord “De Hoeffaert” gaat u L (groen). (U verlaat 
hier de rode route). Aan de kruising RD (groen). 
 

5. Aan de 3-sprong gaat u RD (geel/blauw). Aan 
de kruising RD.  Negeer zijpaden, steek de 
Hoefferbeek over en blijf RD lopen. U loopt 
tussen 2 weilanden door. Na een bocht naar links, 
negeert u de zijpaden links. (Links staat wél een 
mooie grote bank om te pauzeren!). Blijf RD lopen 
en volg nu groene route. Aan de 5-sprong, met 
rechts een inrit, loopt u RD. Negeer zijpad scherp 
rechts.  
 

(Een eind verder passeert u rechts een ijzeren poort. 
Hier kunt u het mooie vijvergebied zien dat helaas 
niet toegankelijk is).  
 

Negeer zijpad links. U passeert de woning 
genaamd Roelendal. Aan de 3-sprong gaat u RD 
(groen/blauw/geel/oranje).   
 

6. Net vóór de parkeerplaats aan de bosrand gaat 
u R (geel/blauw) over bospad. Meteen daarna 
gaat u aan de kruising RD langs het wandelbord. 
(Dus het middelste pad). Volg nu tot nader order de 
gele en blauwe routes samen.  Aan de T-splitsing 
gaat u R over het brede bospad.  Aan de ongelijke 
4-sprong gaat u L.  Aan de 1e en 2e kruising gaat 
u RD. Aan de 3e kruising gaat u L omlaag. Aan de 
volgende kruising RD. Aan de ongelijke 4-sprong 
gaat u R. Aan de 3-sprong bij bordje 
“doodlopende weg” gaat u L.   
 

7. U loopt nu even langs de bosrand en negeer 
zijweg links. Aan de kruising gaat u RD (X). Aan 
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de volgende kruising gaat u R (X) terug naar de 
parkeerplaats.  


