Wandeling Verrassend Mooi

RONDJE GROESBEEK

Rondwandeling van ongeveer 10 km (2 - 2½ uur) De wandeling voert
door natuurreservaat De Bruuk en langs 2 Groesbeekse beken
Start: Nijerf 3, Groesbeek. Parkeerplaats Voetbalvereniging De Treﬀers
Horeca: Camping Bij Ons (alleen in kampeerseizoen)
Beschrijving:
- Vanaf Parkeerplaats Links AF
- Bij Kruising Recht Door Ashorst
- Na huisnummer 18 en voor huisnummer 20 Rechts AF (Biezekamp). Volg het pad langs de sloot,
ga door het hekje en loop naar Rechts. Volg het pad, 2 x bocht naar Links
- Bij breed hek met klaphek Recht Door. Rechts de waterzuivering installa e
- Op kruising Links AF (Rechts betonplaten). In mei en juni zijn links en rechts van dit
pad veel orchideeën te zien
- Einde pad bij Voljerbank Rechts AF
- Op T-Splitsing voor sloot Links AF
- Op T-Splitsing met Asfaltweg Links AF
- Bij ijzeren poort met overstaphekje Rechts AF (Natuurgebied Leigraaf).
- Blijf pad langs de Leigraaf volgen tot verharde weg.
- Op verharde weg Links AF (Vortse Brug)
- Op Splitsing (ﬁetsroute 81-86) Rechts AF (Klinkerweg)
- Achter de beek Links AF (Rensepaedje)
- Voor de camping Links aanhouden over de boomstam (In het kampeerseizoen horeca gelegenheid op de
camping) Bij Ooievaarsnest maakt het pad een bocht naar Rechts.
- Na de bocht Rechtdoor blijven lopen. Steek de beek weer over bij boomstammen en vervolg het pad Rechtdoor
- Ga bij de bebouwing en asfaltweg min of meer (5 meter naar rechts) Rechtdoor. Nog steeds Rensepaedje
- Loop door tot het eind van het pad. (Bij tweede duiker kun je ook het smalle paadje opgaan dat links van de beek
en parallel aan het bredere pad loopt, je loopt mooier en dichter bij de beek)
- Op T-Splitsing Links AF
e
- Negeer vanaf nu alle zijpaden en blijf Rechtdoor lopen. Steek 1 asfaltweg over Rechtdoor (Holthuuzerpaedje).
- Steek 2e asfaltweg over Rechtdoor. Het pad wordt nu verhard.
- Bij T-Splitsing Rechts AF blijf dit pad volgen tot kruising bij asfaltweg
- Op deze kruising bij slagboom op verharde weg Links AF
(Pas op, hier wordt vaak hard gereden en blijf links lopen)
- Op kruising Nijerf / Ashorst Rechts AF
- Na 200 meter parkeerplaats De Treﬀers

Wandeling beschreven door Tom Langen.
Reac es over de route naar:
tom.langen@planet.nl

