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Tegenover ingang oude
stationsgebouw RD,
Wehryweg in. Direct
voorbij stadhuis LA, langs
voorzijde stadhuis lopen
(passeer vlaggenmasten aan
rechterhand) en pad met bocht
naar rechts volgen. Bij Geneindestraat LA en tweede RA,
Lindenlaan. Aan einde RA en
meteen daarna bij pleintje LA,
bij water LA en bruggetje over.
Direct na brug RA door poort,
over brug LA langs water, aan
einde na brede trap RA en
direct LA, Wilhelminastraat.
Eerste RA Plenkertstraat in en
deze ongeveer 1 kilometer volgen. (Onderlangs Cauberg en
langs prehistorische vuursteenmijn en catacombenmuseum.)

Bij Gasterij Koningswinkelhof rechts aanhouden en
bij chalet Tivoli RD, (geel/
rode route). Door klaphek,
blijf brede pad volgen
(passeer informatiebord natuurpark Ingendael), negeer zijpaden. Bij T RA, langs touwhek
langs Geul. Bij bruggetje links
aanhouden, door klaphek brede
pad volgen, zijpaden negeren. Bij
driesprong bij brug over droge
bedding LA, holle weg in, weg
van de Geul. Eerste (terugstekende) holle pad LA langs blauw
paaltje omhoog. (Volg dus niet
roodwit vlaggetje dat RD gaat).
Let op: pad kan modderig zijn.
Negeer zijpad naar links. Direct
daarna bij T RA, pad langs hek
Meertensgroeve volgen.

Bij metalen klaphek even
afdalen in de groeve
(mooi, knoflookpad,
landgeiten) en dan weer
langs hetzelfde pad terug omhoog. Groeve bij draaihek verlaten, LA, bij volgende
hek RA en pad langs bosrand
volgen (zijpad naar rechts negeren), langs hondenuitlaatveld. Aan het einde bij T LA,
door klaphek, weg oversteken
en RD Slakweg. Aan eind Rijksweg oversteken, even RA en
meteen LA Lindenstraat. Na
bocht naar rechts, vóór bordje
waterwingebied, is rechts van
de weg de ingang van mergelgroeve Blom. Door hek, afdalen
in groeve (steil!) en pad volgen
tot uitgang Kleine Heideweg.

Door klaphek groeve
verlaten, RD weg oversteken en voetpad RA
naar beneden, langs
hek weiland. Door
draaihek RA, door weiland
langs bosrand, door tweede
draaihek klein paadje door
weiland volgen. Spoor buigt
langzaam naar links en maakt
dan bocht naar rechts, derde
draaihek door en na vierde
draaihek RD, landweg op
(groene route). Bij kruising RD
(geel/oranje route), langs opgang weiland en toegang grot,
negeer zijpaden links en weg
volgen tot viersprong kort
voor Bemelen, met infobord
met dakje.

Bij viersprong schuin RD
(roze paaltje en roodwit
vlaggetje), negeer pad
naar links, RD brede
grindpad (Pieterpad) blijven volgen. Bij kruising met asfaltweg RD, bij volgende kruising schuin RD karrenspoor op.
Pad versmalt, tussen twee heggen door, bij asfaltweg LA en
daarna eerste RA (stoep op
langs metalen beugelhekken,
parkeerplaats aan rechterhand).
Weg RD vervolgen, aan einde
Vijverdalseweg oversteken en
min of meer RD voetpad in. Bij
kruising met Burg. Cortenstraat
RD Padualaan in. Negeer zijwegen. Bij T RA en direct LA Bergerstraat in.

Bij rotonde min of meer
RD Scharnerweg in, bij
volgende rotonde ook RD
en Scharnerweg volgen
tot aan spoor. Hier LA en
eerste RA spoorweg over. RD
Sphinxlunet volgen tot Avenue
Ceramique, oversteken, even
RA en direct daarna LA naar
Plein 1992. Aan einde plein over
voetbrug Maas oversteken. Aan
overkant water LA en RD over
bruggetje park in. Pad om vijver volgen (water aan rechterhand) en kort voor stadspoort
LA bij parkeerautomaat, weg
oversteken en paadje door park
volgen (water steeds aan rechterhand houden). Aan einde
weg (Henri Hermanspark)
oversteken en voor voliere LA
stoep op.

Weg gaat over in de Sint
Hubertuslaan. Deze volgen en na kruising met
drukke weg RD blijven
gaan langs politiebureau.
Aan eind RD Luikerweg in en
deze bergopwaarts volgen. Na
parkeerplaats RD blijven gaan
tot uitzichtplatform ENCI-groeve aan rechterhand. Met weg
mee naar links, asfaltweg blijven volgen waar grindpad naar
hoeve naar rechts buigt. Kort
na ingang grotten Zonneberg
LA trap op, klaphek door (Pieterpad volgen), kruis dalletje,
min of meer RD tot volgende
klaphek, hier doorheen ook
weer RD (roodwit), bij T LA
en direct RA.

Hierna eerste RA, bij T
weer RA en bij
driesprong LA. Asfaltweggetje volgen tot
parkeerplaats bij Chalet
Bergrust. Luikerweg bergafwaarts volgen en daarna Sint
Hubertuslaan tot weer bij de
voliere in het park. Hier voor
water RA (water aan linkerhand
houden), voor breder water LA
Molenhofpad in en direct RA
trapje stadsomwalling op. Over
omwalling gaan tot trap naar
beneden, hier RA, daarna LA en
weer RA door Helpoort. RD
Sint Bernardusstraat volgen tot
einde. Hier straat kruisen en
schuin RD Stokstraat in. Bij T
even RA en dan schuin RD naar
Servaasbrug, water over en RD
blijven gaan tot station.
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