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Tijdens deze schaduwrijke en gemakkelijke boswandeling wandelt u even door een villawijkje en dan loopt 
u door de mooie bossen van het natuurgebied de Kattevennen. U passeert de buurtschap Terboekt en dan 
komt u bij de surf en zeilplas Papendaalheide. De terugweg gaat door bossen en langs weilanden naar de 
buurtschap Sledderlo waar u een mooie moskee passeert. Als laatste wandelt u door het Zillebos over 
leuke paadjes en enkele heuveltjes. Neem zelf proviand mee. Na 8,5 km komt u bij een speeltuintje met 
zitbanken.  U kunt de route inkorten tot 10,3 km.   
 
Startadres: Parkeerplaats Zuid,  Fletersdel 1, Genk.  (Rechts van het hotel is een parkeerplaats).  
 

 

 

http://www.wandelgidslimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,57 km  2.50 uur  29 m  101 m 
 

 
 

750. GENK  12,6 km – 10,3 km 
 
1.   Met uw rug naar het hotel gaat u L. Vlak vóór 
de eerste weg rechts (Bethanië) gaat u L (rode 
driehoek) het bospad omlaag. (Dit is 50 m voor de 
grote kruising met verkeerslichten). Bij grasland 
verlaat u het bos en volgt u RD (rode driehoek) 
het grindpaadje, dat een eindje verder bij 
gasleidingpaal N35 A even vlak parallel aan de 
drukke ringweg loopt en dan links (rode driehoek) 
het bos inbuigt.  Aan de asfaltweg gaat u RD door 
de woonwijk met leuke optrekjes.  Na 400 m. gaat 
u de kruising met doodlopende weg R.  Aan de 
voorrangsweg gaat u L over het fietspad.  Na 25 
m. steekt u bij  speeltuintje en de kapel van O.L.V.  
van Rust de voorrangsweg over en loop dan RD 
(Lortbrookstraat) over de asfaltweg, die een 
grindweg wordt. Bij wit huis (nr. 10) en wit-rode 
paal met de letter H loopt u RD over het graspad 
met links afrastering van weiland en rechts de 
bosrand. Aan de asfaltweg gaat u R.  Steek heel 
voorzichtig de grote doorgaande weg 
(Oosterring)  over en loop RD 
(Droegwijerstraat/wit-rood) over de doodlopende 
weg.  Let op! Voorbij huisnr. 31, waar de 
asfaltweg naar links buigt, gaat u RD over het 
bospaadje gelegen links van de rood-witte paal 
met de letter H en loop vervolgens tussen 3 witte 
paaltjes door. (U neemt dus niet het eerste pad 
rechts (Kenniphoefstraat)). Na 200 m gaat u aan de 
4-sprong met ruiterpad RD. Aan de 3-sprong RD.   
 

2. Let op! Circa 5 m vóór de asfaltweg gaat u bij 
wandelwissel (ww) 122 R (rode en groene 
driehoek/gele zeshoek) over de brede bosweg. Na 
500 m. gaat u de 4-sprong L (rode en groene 
driehoek/gele zeshoek). Na 350 m gaat u aan de 
3-sprong RD over het pad langs gasleidingpaal N 
34. Aan de Y-splitsing gaat u L over het 
graspaadje.  Steek bij zitbank met gedicht en bij 
oranje gas- en hogedrukleidingpalen  de smalle 
asfaltweg over en loop RD over het pad door 
akker. (Soms wordt dit pad omgeploegd. Loop dan 
gewoon RD over de akker). Na 100 m gaat u aan de 
3-sprong RD met links van u de bosrand. Bij 
oranje gas-  hogedrukleidingpalen loopt u RD 
over het brede graspad. Aan de grindweg bij 
gasleidingpaal N 33 gaat u R en volg dan de 
asfaltweg RD langs enkele aardige optrekjes. Aan 
de 3-sprong gaat u L (fietsroute 
29/Boektveldstraat). Bij gasleidingpaal N 32  
verlaat u de bebouwde kom en volgt u de 
asfaltweg RD.  Meteen vóór de kruising met 
stenen wegkruis en bij hoogspanningskabels 
gaat u R (gele zeshoek/ruiterroute 93) over de 
grindweg. (U gaat dus niet R fr. 
567/Bosscherveldstraat). Steek na 500 m bij 

plaatsnaambord Zutendaal de voorrangsweg 
(Terboekt) over en ga RD (rr 93/gele zeshoek) 
over de grindweg. Let op! 100 m. voor 
hoogspanningsmast gaat u L (gele zeshoek) het 
smalle bospad omlaag.     
 

3.  Aan de asfaltweg gaat u R. Na 10 m gaat u bij 
ww 118 schuin R (blauwe ruit/groene rechthoek) 
over de bosweg met links een rood-witte paal met 
de letter H. Let op! Aan de 4-sprong met 2 smalle 
paadjes en met links een 2-stammige boom, gaat 
u L over het bospaadje. (U verlaat hier de 
wandelmarkeringen. Dit is circa 25 m voor de grote 3-
sprong met wandelmarkeringenpaal).  Vlak daarna 
aan de asfaltweg gaat u R (rode driehoek). 
Meteen daarna aan de ruime 3-sprong bij ww 119 
loopt u RD (fr.567/rode driehoek/gele 
zeshoek/blauwe ruit/groene rechthoek) over de 
asfaltweg.  
 

(Als u hier L omhoog  gaat, dan komt u bij de horeca 
(mooi terras) van de water- en surfplas 
Papendaalheide, een voormalig grindgat. Open van 
eind april tot 15 okt. De route volgend heeft u links 
mooi uitzicht over de 17 hectare grote zeil- en 
surfplas).  
 

Bij rood-witte paal en betonblok gaat u L 
(rood/geel/blauw/groen) over het bospaadje dat 
meteen naar rechts buigt met links de surfplas. 
Na 350 m loopt u bij wandelmarkeringspaal RD 
(rood/geel/blauw/groen). Negeer zijpaadjes. Aan 
de omgekeerde Y-splitsing bij ww 111 gaat u L 
(rode driehoek/blauwe ruit).Let op!  Na 50 m   gaat 
u R (rode driehoek (mountainbike route)) over het  
bospad.  Aan de Y-splitsing gaat u L over het op- 
en neergaande pad. (U verlaat hier rode driehoek 
(mountainbike)). Boven aan de T-splitsing gaat u 
R. Meteen daarna aan de volgende T-splitsing 
gaat u L het grindpaadje/zandpad onder de 
hoogspanningskabels door omlaag.   
 

4.  Steek beneden de smalle asfaltweg over en ga 
RD over het bospad met links van u afrastering. 
Aan de 3-sprong bij betonnen paal gaat u L(gele 
zeshoek/groene rechthoek) met links afrastering.  
Negeer meteen pad schuin R. Aan de 3-sprong 
gaat u R het bospad omhoog. (U verlaat hier de 
wandelmarkeringen). Vlak  daarna aan de volgende 
3-sprong gaat u bij bord Speelzone L. (dus RD).  
Negeer zijpaden en volg het pad geruime tijd RD.  
Na 500 m steekt u de “betonplaten” weg over en 
ga dan meteen aan de grindweg L (blauwe 
ruit/gele zeshoek). Vlak daarna gaat u schuin R 
(blauwe ruit/gele zeshoek) over het bospad.  
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Aan de kruising, met links woningen, gaat u RD 
(blauwe ruit/gele zeshoek) over de brede bosweg 
met lantaarnpalen. Na 300 m gaat u aan de 
volgende kruising L (blauw/geel). Vlak daarna 
gaat u schuin R (geel/blauw) over het grasveld. 
(Even naar L is een speeltuintje met zitbanken. Een 
prima pauzeplek na 8,5 km).  Aan de asfaltweg gaat 
u R (Wintergroenstraat). U passeert de Turkse 
moskee Yunus Emee Camii in de Genkse wijk 
Sledderlo. 
 

(U kunt hier in het koffiehuis/theehuis van de moskee 
pauzeren. Alle dagen geopend. Wandelaars zijn 
welkom. Mogelijk kunt u onder begeleiding ook nog 
een kijkje nemen in de moskee. Wel schoenen 
uitdoen. Zeker doen, vriendelijke uitbaters).  
 

Meteen voorbij de 3-sprong met de Moskeestraat 
gaat u bij meterkast R (gele zeskant/blauwe ruit) 
de grindweg omlaag met rechts de moskee. Aan 
de asfaltweg gaat u L  Meteen voorbij voetbalveld 
gaat u tegenover huisnr. 22a en bij ww 114 R 
(gele zeshoek/blauwe ruit) over de veldweg met 
rechts het voetbalveld.. Het pad buigt naar rechts 
en dan naar links. Aan de 3-sprong gaat u L. (U 
verlaat hier de wandelmarkeringen).  
 

5. Aan het eind van het pad gaat u RD 
(Roggestraat) en u loopt weer door een woonwijk 
met leuke optrekjes. Aan de T-splitsing gaat u R 
(Tarwestraat). Meteen daarna gaat u L 
(Koolraapstraat) over de doodlopende weg. Volg 
bij huisnr. 5 RD het tegelpad en ga dan RD over 
de  asfaltweg.  Aan de 3-sprong bij huisnr. 22 
gaat u L (Moesstraat) .  Aan de T-splitsing gaat u 
L over het trottoir. Aan de volgende T-splitsing 
voor huisnr. 46a.  gaat u R over het fietspad. 
Loop links van de weg. Steek via het zebrapad en 
verkeerslichten  de drukke doorgaande weg 
(Oosterring) over en ga dan na 5 m L over het pad 
en u loopt een woonwijk binnen.  
 

(Degene, die 10,3 km loopt, gaat nu RD (Fletersdel) 
terug naar het hotel).  
 

Volg  dan de asfaltweg RD. Aan de 3-sprong RD 
(rode driehoek/blauwe ruit/fietsroute 560). Na 200 
m negeert u  zijweg rechts en loop RD (rode 
driehoek/blauwe ruit) het fietspad omlaag. (U 
verlaat hier fr. 560)   Let op! Circa 10 m vóór de 
doorgaande weg gaat u bij lantaarnpaal R (rode 

driehoek) over het bospaadje. Negeer meteen 
zijpad rechts. Aan de 3-sprong RD (rode 
driehoek/blauwe ruit). Aan de volgende 3-sprong, 
met rechts een weiland, loopt u verder RD (rode 
driehoek/blauwe ruit). Aan de T-splitsing voor 
weiland/akker gaat u L (rode driehoek) de bosweg 
omhoog. Vlak voor 2 oranje aardgasleidingpalen 
gaat u R (rode driehoek) over het bospaadje  
Beneden aan de Y-splitsing gaat u R. Meteen 
daarna aan de T-splitsing gaat u R (rode 
driehoek) over het graspad. (Even verder ziet u 
rechts  een 188 m hoge zendmast waar u straks nog 
langs komt).   
 

6. Steek de asfaltweg over en ga RD (rode 
driehoek) het bospaadje omhoog. Negeer boven 
zijpaadje rechts richting heuvel (soms slecht te 
zien). Negeer zijpaadje links omlaag en negeer 
meteen daarna zijpaadje rechts omhoog en volg 
het pad RD (rode driehoek) omhoog over een 
heuvel.  Volg nu boven het leuke paadje langs de 
steile rand en negeer pad rechts omlaag. Doe op 
de hoek van de afrastering voorzichtig en loop 
RD (rode driehoek) de heuvel steil omhoog.  
 

(Wilt u dit pad niet omhoog lopen, ga dan hier op de 
hoek van afrastering R. Negeer meteen zijpaadje 
links omhoog. Aan de 3-sprong gaat u RD omlaag. 
Ga dan verder bij *** in dit punt).  
 

Boven loopt u nog 10 m RD langs de steile rand 
en ga dan R (rode driehoek) het paadje omlaag.  
Aan de T-splitsing gaat u L (rode driehoek) verder 
omlaag.  **** Vlak daarna gaat u aan de 4-sprong 
R (blauwe ruit/rode driehoek/groene rechthoek) 
over de bosweg. Negeer bospad links. Aan de 4-
sprong bij de 188 m hoge mast gaat u RD (blauwe 
ruit) over de bosweg. 
 

(Deze mast van het Noorse bedrijf Norking wordt 
gebruikt voor het  bevestigen van antennes voor 
transmissie van o.a.  tv (o.a. van VTM/VTR), radio, 
telefoon).  
 

Negeer zijpaden. Na 250 m gaat u aan de 4-
sprong, waar het brede pad rechts omlaag buigt, 
RD over het smalle bospad.  Negeer zijpaadjes en 
voor afrastering van villa buigt het pad rechts 
omlaag. Beneden aan de asfaltweg gaat u L en u 
komt weer bij het hotel.  Overdag is het 
restaurant gesloten. 

 
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.   

 

 


