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Wandelingen in het Heuvelland en de Voerstreek
1 december tot 6 januari

Wandeling Holset ca. 12 km. Kruiskes en sfeer route
1.

Vertrek vanaf de parkeerplaats van Herberg Oud-Holset rechts en daarna rechtsaf blijven lopen.

2.

Bij het kruisbeeld uit 1857, aan de linkerkant, linksaf.

3.

Deze weg blijven volgen tot bij kruisbeeld (Sieperkruuts), schuin rechts oversteken en de oude
Akerweg in lopen (Harles).

4.

Bij het volgende kruisbeeld “Blief effe stoeë” rechtdoor. Bij de spiegel rechtdoor, veldweg volgen.

5.

Bij kruisbeeld “Ik ben het leven” linksaf.

6.

Bij het kruisbeeld “Veir lève heij beej éé” rechtsaf.

7.

Bij kruisbeeld “Christus i gedanke” rechtsaf. Let op met oversteken!!!

8.

Bij kruisbeeld “In d’r sjeem va de ling” linksaf, Rugweg.

9.

Voor de rolstoelers of kinderwagens ga terug naar de grote weg en vervolg de route omhoog. De
andere wandelaars lopen links.Bij infobord:” Graften van Zuid-Limburg” de trappen omhoog tot bij de
asfaltweg en vervolg de route omhoog.Bij de parkeerplaats de weg omhoog blijven lopen,
Epenerbaan oversteken en de route rechtdoor volgen (Kerperbos).Bij de kruising rechtdoor en bij de
volgende splitsing linksaf (steen geel/blauw).Bij de kruising rechtdoor, bij het monument “Ter
Herinnering aan de Russische krijgsgevangenen”,tussen 2 bomen, linksaf (groen/rood). Bij de
verharde weg links en tussen twee afzettingen rechts de weg oversteken en bospad vervolgen, blauw.

10. Vervolg dan de grensroute “6” tot voor Boscafé ’t Hijgend Hert. Hier loopt u rechtsaf (grasroute), bij
splitsing (Bosrust) linksaf en deze weg blijven volgen tot bij wegkruis, “Blief effe bi mich stoeë”, hier
steekt u over en vervolgt u de route tot bij wegkruis “Ing koegel verdwaalt” rechtsaf, 0,8 km Holset,
op deze route is een klein kruis tegen de boom bij de rustbank.
11. Bij wegkruis “Effe blieve stoeë beej mich”rechts en na het beeld van de Heilige Lambertus, de
patroonheilige van het kerkje van Holset links tot bij wegkruis “i d’r sjeem va euch krúúts.
Deze route werd u aangeboden door de deelnemende ondernemers uit het Heuvelland & de Voerstreek.

