Wandeling Bos En Hei(g)

RONDJE GROESBEEK

Deze rondwandeling kent een korte en een lange variant. De lange variant is ongeveer 15 km en
duurt ongeveer 4 uur. De korte variant is 12 kilometer en duurt ongeveer 3 uur. De wandeling
gaat eerst door natuurgebied de Bruuk (orchideeën in mei en juni) over de Grafwegen
(wijnbouw), de Sint Jansberg en de lange variant ook nog over de Mookerheide (schotse
hooglanders). De tocht is afwisselend met paden die voeren door open velden, bos en heidegebied met prach ge vergezichten. Bij helder zicht kun je de brug van Emmerich en de toren
van Hoch Elten in Duisland zien.
Start: Nijerf 3, Groesbeek. Parkeerplaats Voetbalvereniging De Treﬀers
Horeca: Plasmolen, verschillende horeca gelegenheden
Beschrijving:
- Vanaf Parkeerplaats Links AF
- Bij Kruising Recht Door (Ashorst) tot ingang natuurreservaat De Bruuk, 100 meter
voorbij huisnummer Ashorst 24
- Neem bij de ingang het pad dat naar Links voert, loop dit pad tot het smal wordt
en ga daar met de bocht mee naar Rechts (links staat een bankje met het opschri
Voljerbank)
- Volg het pad tot de T-Splitsing bij Asfaltweg en ga Links AF
- NA 50 m. Rechts AF (De Sprung) over hekje
- Eerste pad Rechts AF (bij stapstenen en hekje)
- Op T-Splitsing na hekje Links AF
- Op Kruising met asfaltweg Rechtdoor (Grafwegsepaedje)
- Op Verkeersweg Rechts AF en eerste pad Links AF (Hofse weg)
- Eerste pad Links Af (Helweg)
- Op Kruising met Rich ngaanwijzer 2e weg naar Rechts (Rood-Wi e/Oranje-Rode en Engel markering)
- Bij volgende Splitsing met Rich ngaanwijzer Rechtdoor
- Bij ANWB paddenstoel 21689 Rechtdoor
- Eerste pad Links AF (Rood-Wi e markering)
- Bij einde weiland Links AF (Steil naar beneden)
- Op Kruising met trapje, oversteken en trapje omhoog.
- Bij Splitsing Links aanhouden omhoog
- Op T-Splitsing Rechts AF. Blijf pad Rechtdoor volgen. (Negeer pad naar rechts)
- Einde pad bij Romeinse villa het weiland oversteken en smal pad naar
beneden lopen.
- Beneden Links AF naar de grote Rijksweg. Hier naar Rechts over ﬁetspad.
Voor Horeca de verkeersweg bij de ANWB paal oversteken en lopen tot
parkeerplaats waar verschillende horecagelegenheden zijn. Ongeveer 5
minuten lopen. De route gaat verder vanaf restaurant Den Tol die aan de
Rijksweg ligt.
- Voor restaurant Den Tol Rechts AF (Kiekbergsebaan). Negeer Molenweg en
volg Kiekbergsebaan
- Bij Splitsing Rechtdoor.
- Bij volgende Splitsing met links huis Rechtdoor
- Op Splitsing Rechts AF langs hekwerk

- Op volgende Splitsing Links AF omhoog Rood Wi e markering (wel even 50 meter verderop
gaan kijken bij het “groene water”)
- Volg nu steeds de Rood-Wi e markering tot aan een T-Splitsing bij weiland aan de bosrand
*De korte variant gaat hier Rechts Af omhoog tot bovenaan T-Splitsing. Op T-Splitsing
Rechts AF en route vervolgen bij *
-

Hier Links Af naar beneden (Zevendal is de naam van dit mooie dal)
Eerste pad Rechts AF (bij zitbank)
Op Asfaltweggetje bij T-Splitsing Links AF (ﬁetspad)
Eerste pad Rechts AF (Oranje-Rode markering, steil naar beneden)
Beneden op Splitsing Links Af en na 50 m Rechts Af (Oranje-Rode markering)
Loop de Mookerheide op, door klaphekje en Links AF. Volg het pad dwars over de Mookerheide
Bij Splitsing Rechts aanhouden .
Bij volgende Splitsing pad blijven volgen en Rechts aanhouden omhoog.
Ga door het eerste klaphekje (Oranje-Rode markering) en meteen op kruising Rechtdoor
Op brede grintweg Links AF (niet naar beneden) en bij Splitsing weer Links AF bij bordje waterwingebied
Eerste pad Rechts AF (Christoﬀelweg) Volg Christoﬀelweg tot Asfaltweg en hier Rechts AF
Op kruising Zevendalseweg/Bracamonteweg/Papenbergseweg Links AF
Bij bord einde Mook en Biesseltsebaan Rechts AF
Bij Splitsing Rechts aanhouden (Oranje Rode markering Zevendalsebaan)

- * Vanaf hier de korte variant weer oppakken
Loop door tot 2e pad naar Links (Kiekbergsepad bij zitbank)
Bij Asfaltweggetje Links AF en meteen Rechts AF (nog steeds Kiekbergsepad)
Volg het nu zeer smalle paadje tot Asfaltweg. Hier Rechts Af en meteen Links AF (Hemeltje)
Negeer alle zijwegen. Steek verkeersweg over en loop Rechtdoor (Koningin Wilhelmina weg. Loop in de berm,
hier wordt vaak hard gereden)
- Op kruising Ashorst / Nijerf Links AF
- Loop tot parkeerplaats Treﬀers
-

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

