Wandeling Op En Af

RONDJE GROESBEEK

De rondwandeling duurt 3 - 3½ uur en is ongeveer 14 km lang. De wandeling is in het begin vlak en
voert in het begin door een open landschap met mooie vergezichten. Het gebied dient jdens
herdenkingen van Market Garden als landingsgebied voor parachu sten en was frontlinie in de
Tweede Wereldoorlog. Later voert de wandeling door het heuvelach ge Nederrijk met enkele
klimmetjes om vervolgens nog door een klein stukje Groesbeeks bos en Groesbeek centrum terug
te keren naar de parkeerplaats van sporthal Heuvelland
Start: Parkeerplaats sporthal Heuvelland, Ambachtsweg 8 6562 AV Groesbeek
Horeca: B&B Het balkon van Groesbeek, Derdebaan 12, 6561 KH Groesbeek . (Alleen op Zondag 10.00-17.00
uur en op afspraak vanaf 10 personen)
In Groesbeek centrum verschillende horeca gelegenheden en een heerlijke ijssalon.
Beschrijving:
- Loop met de rug naar de sporthal naar Rechts
- Bij Splitsing Rechts AF (Mies)
- Bij de Rotonde Rechtdoor over ﬁetspad
- Eerste pad schuin Rechts langs sloot rechts en vijver links
- Bij Kruising met asfaltweg Rechtdoor (Dopheipad)
- Aan het eind van het pad op T-Splitsing Links Af. Blijf dit pad steeds Rechtdoor
volgen. Na oversteken asfaltweg wordt het pad verhard.
- Bij spoorlijn en ﬁetspad Rechtdoor
- Op T-Splitsing bij bord einde 60 Links Af en meteen Rechts AF (Buutebossepad).
Pad buigt naar Links en dan naar Rechts
- Na drie grote keien Rechtdoor. Pad wordt nu verhard (Driesteenepad) Blijf dit verharde pad volgen
- Bij bordje einde ﬁetspad Links AF (Groenendaalspad). Dit pad steeds Rechtdoor blijven volgen
- Op ﬁetspad bij verkeersweg Rechts AF en na 25 meter Links AF (Dassepad). Het pad buigt naar Rechts,
naar Links en bij afrastering weer naar Rechts.
- Einde pad op T-Splitsing bij verharde weg naar Links
- Waar asfaltweg naar links a uigt, loop Rechtdoor (Voermansdaol onverhard)
- In het bos op kruising Links AF
- Op Y-Splitsing na ongeveer 10 m. eerste pad Rechts (Rood-Wit kruis op boom)
- Op T-Splitsing Rechts Af, nu langs weiland omhoog
- Bovenaan Op T-Splitsing Links AF. (Er loopt ook nog een
paadje rechtdoor maar komt iets later op hetzelfde pad
uit. Blijf het smalle pad langs het weiland volgen.
(Negeer alle brede zijpaden en blijf dus
steeds het smalle paadje langs het weiland volgen)
- Bijna bij het einde van het weiland bij Splitsing nog
steeds Rechtdoor. Volgende Splitsing Rechtdoor, steil
naar beneden.
- Onder aangekomen op smalle Kruising Rechtdoor
oversteken en schuin Rechts steil omhoog
- Op kleine Splitsing Rechts aanhouden en daarna
Links omhoog aanhouden
- Bij schuine Kruising met smalle paadjes Rechtdoor

- Bij volgende (ietwat onduidelijke) Kruising Links AF. Pad
buigt bij akker naar Rechts. Volg dit pad naar beneden.
- Beneden op T-Spli sng Links Af en na 20 meter Rechts AF (Hoge Klef)
- Ga bij de Rich ng aanwijzer Pieterpad / Airbornebpad Rechts AF (Bovve Hel)
- Steek Asfaltweg over (Zevenheuvelenweg) en ga op op ﬁetspad Links AF
Links op de Zevenheuvelenweg het Canadees Kerkhof, een bezoek waard!
- Op kruising Zevenheuvelenweg – Derdebaan Rechtdoor
Links is B&B Het Balkon van Groesbeek Horeca gelegenheid
- Waar Zevenheuvelenweg bocht naar Links maakt Rechtdoor.
Eerst 10 meter klinkers en daarna smal paadje (Oude Zevenheuvelenweg)
- Bij Asfaltweggetje Rechtdoor
- Na de galg van de Galgenheide Rechts door het poortje. Volg het pad en ga door nog twee poortjes
(Soms is het poortje van de Galgenheide dicht door begrazing. Loop dan Rechtdoor en ga op het ﬁetspad
bij de verkeersweg Rechts Af tot ± 10 m voor het bushokje en steek daar de Verkeersweg over en volg de
routebeschrijving weer)
- Steek de drukke verkeersweg over en loop Rechtdoor over grasveld. Aan het einde van het grasveld
buigt het pad Rechts naar beneden.
- Op kruising Margrietstraat, Dries, Mozartstraat Rechts Af omhoog de Margrietstraat in
- Blijf Rechtdoor lopen tot T-Splitsing (Stekkenberg). Hier Rechts AF
- Eerste weg Links AF (Schrouwenberg)
- Op kruising Schrouwenberg – Heselenberg Rechtdoor
- Bij Klaverberg Links AF. Loop parkeerplaats begraafplaats op en neem smal paadje Rechts van de afrastering.
Einde afrastering Rechtdoor
- Op T-Splitsing Links AF
- Op T-Splitsing Rechts aanhouden
- Op Volgende Splitsing Links AF
- Op grote Kruising Links AF (Niet de oprit naar de schuur)
- Op volgende grote Kruising Rechtdoor
- Neem na kruispunt met Fietspad / Spoor het brede grindpad Links AF. Blijf dit pad Rechtdoor volgen tot
Binnenveld huisnummer 37 en Ga Links AF (Binnenveld 26-26A)
- Ga op Fietspad Rechts AF en loop tot het centrum
van Groesbeek
- Steek het marktplein over en volg het ﬁetspad tot na
Jan Linders en de ALDI
- Bij Asfaltweg einde ondergrondse parkeerplaats
Rechts AF
- Op Kruising Spoorlaan – Nijverheidsweg Links AF
- Tweede weg Links AF Industrieweg
- Bij Oosterpoort en Kringloop Rechtdoor
- Op Kruising met soort Rotonde Rechts AF
(Ambachtsweg)
- Loop tot Sporthal
Wandeling beschreven door Tom Langen.
Reac es over de route naar: tom.langen@planet.nl

