Door het Zwarte Water, Velden
1.
Met de rug naar de ingang van de kerk LA.
Op T-splitsing LA, richting “Dorpstraat”.
Rechts aanhouden, “Vorstweg”, weg op linkerhand negeren.
RD, weg op linkerhand negeren.
RD, weg op linkerhand negeren.
Bij splitsing links aanhouden, “Genooierweg”.
RA, graspad, blauw route paaltje.
Einde pad LA, verharde weg, blauw (1,2).
LA, onverhard pad, blauw (1,2).
Bij splitsing link aanhouden, doorgaand pad blijven volgen.
Einde pad op RA, verharde weg, blauw (1,2).
Bij kruising RD, “Genooierweg”, blauw (2).
Ter hoogte van huisnummer 40 LA, blauw (2).
Bij kruising RD, “De Krosselt”, blauw (2).
2.
RD, weg op linkerhand negeren, blauw (2).
Bij kruising met doorgaande weg RA, fietspad volgen, blauw (2).
LA, ”Nachtegaalweg”, blauw (2).
Bij kruising RD, “Nachtegaalweg”,onverhard pad, G-R geel-rode route.
Bij kruising RA, bord SLL, G-R route, op rechterhand open gebied.
Op T-splitsing RA, direct daarop LA, blauw (3).
Bij kruising LA, blauw (3).
Op T-splitsing LA, na enkele meters ziet men op linkerhand een groot water, blauw (3).
RD, smal stijgend pad op rechterhand negeren.
LA, de oever blijven volgen.
Rechts aanhouden, pad naar het water op linkerhand negeren.
Bij kruising LA, blauw (3).
Voor wildrooster bij verharde weg links aanhouden, de oever blijven volgen.
Aan het einde van het water op T-splitsing RA, blauw (3).
Direct daarop LA, smal pad richting verharde weg, blauw (3).
Na het passeren van een klein wild rooster RD verharde weg oversteken, verhard fietspad, blauw (3).
3.
Bij kruising LA, onverhard pad, blauw (3).
Na het passeren van een houten slagboom op T-splitsing RA, blauw (4).
Bij 4-sprong RD, men kruist een verhard fietspad, blauw (4).
RD, pad op rechterhand negeren.
Op T-splitsing RA, G-R route, blauw (4) wordt verlaten.
Links aanhouden doorgaand pad blijven volgen, G-R route.
Op kruising RA, op linkerhand staat een info paneel van SLL, blauw (4).
RD, pad op linkerhand negeren.
RD, pad op linkerhand negeren, blauw (4)
RD, pad op linkerhand negeren.
RD, pad op rechterhand negeren.

RD, graspad langs waterloop op linkerhand negeren, blauw (4).
Links aanhouden doorgaand pad blijven volgen, blauw (4).
Op T-splitsing RA, pad met een gescheiden fietspad, blauw (4).
RD, pad op rechterhand negeren, blauw (4).
Voordat het doorgaande pad een bocht naar links maakt RA, blauw (4).
RD, pad op rechterhand negeren, blauw (4).
Einde pad bij verharde weg LA, blauw (4).
# Voor een korte pauze men passeert het restaurant “Jagers Rust”.
4.
RA, onverhard pad, direct daarop LA, pad met gescheiden fietspad, blauw (4).
RD, pad op linkerhand negeren, blauw (4).
Bij kruising RD, blauw (4).
RD, graspad op linkerhand negeren.
Bij splitsing links aanhouden, blauw (4).
Bij kruising RA, bord SLL, blauw (4).
RA stijgend bospad, blauw (4).
Bij kruising met smal pad RD, blauw (4).
Na het passeren van een klaphek RD, blauw (4).
Einde pad op T-splitsing , blauw (4) wordt verlaten.
Via klaphek pad parallel aan open gebied volgen, groen paaltje.
RD, pad parallel aan open gebied blijven volgen, pad op rechterhand negeren.
Bij bocht naar links na het passeren van een groen paaltje links aanhouden het doorgaand pad
blijven volgen, pad op rechterhand negeren.
5.
Bij kruising LA, groen paaltje.
LA door klaphek, libelle wandel route.
Pad maakt een grote boog door het vennengebied, pad richting zandverstuiving volgen.
Na passeren van een klaphek ter hoogte van zandverschuiving LA, afrastering volgen.
LA, graspad, G-R route.
Ter hoogte van klaphek op linkerhand RA, blauw (4).
RD, pad op linkerhand negeren.
Bij 5-sprong LA, blauw (4).
RD, pad op rechterhand negeren, blauw (4).
Bij kruising RA, blauw (4).
6.
Bij splitsing rechts aanhouden, nu wordt blauw (5) gevolgd.
Bij bankje voor een bocht naar rechts LA, graspad inlopen, blauw (5).
Einde pad op T-splitsing RA, blauw (5).
RD, pad op linkerhand negeren, blauw (5) wordt tijdelijk verlaten.
Bij kruising RD, bord SLL “Ravenvennen”.
LA, direct daarop RA.
RD, pad op linkerhand negeren.
RD, pad op linkerhand negeren, op linkerhand ligt een weide gebied, blauw (5) wordt weer gevolgd.
Einde pad op T-splitsing LA, pad volgt bosrand, blauw (5).
RA, pad loopt bos in, blauw (5) lange route.

Bij kruising RD, blauw (5).
Bij 4-sprong 2de weg op linkerhand (RD), blauw (5).
7.
LA, pad volgt bosrand op linkerhand, blauw (5).
RD, pad op rechterhand negeren.
Voor doorgaande weg LA, blauw (5).
RD, onverhard pad gaat over in verharde weg.
Op kruising RA, blauw (5).
LA, graspad, pad volgt bosrand, blauw (5).
RD, smal ATB pad op rechterhand negeren.
Bij kruising RD, blauw (5).
RD, pad op rechterhand negeren, direct daarop op T-splitsing RA, blauw (5).
Weer direct daarop RD, smal pad op linkerhand negeren, blauw (5).
RD, pad gaat over in verharde weg, weg op rechterhand negeren, blauw (5).
Op 4-sprong 2de weg op rechterhand, blauw (5).
RD, richting bord bebouwde kom “Hasselderheide”, weg op linkerhand negeren, blauw (5).
8.
RD, doorgaande weg oversteken, “Hasselt”, blauw (5).
Aan overzijde RD, onverhard pad op linkerhand negeren.
Op T-splitsing RA, “Hasselt”.
RD, onverhard pad op rechterhand negeren.
Bij splitsing links aanhouden, “Hasselt”, blauw (5).
Ter hoogte van veer RD, weg op rechterhand negeren, “Veerweg”.
RD, doodlopende weg volgen, weg op linkerhand negeren.
LA, na enkele meters gaat weg over in een onverhard pad.
Bij kruising RD, verharde weg.
LA, “Vorstweg”.
Deze weg blijven volgen tot men weer uitkomt bij de kerk, het startpunt.

Legenda
RA = rechtsaf
RD = rechtdoor
LA = Linksaf
SLL = Stichting Limburgs Landschap

