RONDJE HONTEMERHOF 8,8 KM
Met uw rug naar de Hontemerhof gaat u R en
bij de Y-splitsing voor de boerderij neemt u
schuin L het onverharde pad omhoog (zwart).
Na 30 meter gaat u bij de 3-sprong L (zwart).
Volg dit pad 150 meter en bij de T-splitsing L
(zwart). Volg dit pad geruime tijd. Bij de
kruising met de asfaltweg gaat u RD over het
dalende grindpad. Tot aan de T-splitsing. Hier
gaat u L en u volgt deze weg geruime tijd.
(Links ziet u de huizen aan het andere uiteinde
van Honthem liggen). Bij de T-splitsing met de
asfaltweg – die terug naar Honthem leidt - R.
Volg deze weg tot aan de drukke kruising met
wegkruis en ga hier RD (zwart/geel). Let op
het
verkeer
van
links
en
rechts
(Bruisterbosch). Vlak daarna bij de Y-splitsing
houdt u R zwart/geel) en u volgt geruime tijd
het stijgende holle pad. Bij een kruispunt van
veldwegen gaat u RD; u passeert hier vele
dassenburchten. Verderop bij de 3-sprong R
(blauw/geel). (Als u hier even naar links loopt
komt u bij het galg-monument met een mooie
rustplaats). Deze weg wordt een asfaltweg. Bij
de 3-sprong gaat u L (blauw/geel) de smalle
veldweg in. (Rechts in de verte ziet u de
schoorsteen van de ENCI en verder naar links
die van Lixhe in België).
U komt aan de asfaltweg die links naar
Banholt leidt. Bij deze T-splitsing met bank
gaat u L en meteen daarna R (blauw/geel).
(Bij zeer helder weer ziet u rechts in de verte
de berg van de steenkolkenmijn in Genk-B.) Bij
3-sprong RD (blauw/rood) en bij volgende 3sprong met zitbank R (rood). Bij de T-splitsing
met de asfaltweg gaat u R en direct daarna
weer R (rood/zwart) de Herkenradergrub in.
Bij de Y-splitsing met 2 wildroosters R (zwart).
U komt in Herkenrade.
Bij het kruispunt in Herkenrade R. U komt bij
een ongelijke kruising van 5 wegen met

wegkruis en neemt hier de 2e L (wit). Bij de
omgekeerde Y-splitsing R (blauw/geel). U
komt bij de kruising met de asfaltweg van
Eckelrade (links) naar Bruisterbosch (rechts).
Hier RD (blauw). Negeer zijpad rechts.
Bij het volgende kruispunt met drukke
asfaltweg steekt u over (let op verkeer) en
gaat u R. Meteen daarna het eerste paadje L
omhoog (wit). Let op de losse stenen. Negeer
het kleine paadje links door het bos. (Boven
gekomen aan het einde van het bos ziet u
rechts voor u de toren van de Amerikaanse
begraafplaats. Achter het bosje beneden voor
u ligt de Hontemerhof verscholen). U volgt de
landweg tot de 3-sprong, hier R over het
graspad en bij de volgende 3-sprong L omlaag
(zwart). Bij de Y-splitsing R naar beneden en u
komt weer bij de Hontemerhof.

