Wandeling Bij De Buren

RONDJE GROESBEEK

Deze rondwandeling kan in twee varianten gelopen worden. De korte duurt 3 - 3½ uur, is ongeveer
14 – 15 km en de lange 4 - 4½ uur en is ongeveer 19 - 20 km lang. De korte variant voert door het
Reichswald en de lange start bij het prach ge natuurreservaat De Bruuk. De wandeling is
grensoverschrijdend en een iden teitsbewijs is noodzakelijk. Het Reichswald is een produc ebos
maar deze wandeling gaat zoveel mogelijk over smallere paden. De kans op het spo en van
Edelherten en Wilde Zwijnen is klein maar de wandeling voert langs vele zoelplekken* waar
sporen van zwijnen te zien zijn.
Start Lange variant: Ingang natuurreservaat De Bruuk, Ashorst 100 meter voorbij Ashorst 24, 6562
KV Groesbeek-Breedeweg. Tegenover de ingang kun je de auto parkeren op een smalle strook.
Start korte variant: Boscafé Merlijn, Grafwegener Str. 32, 47559 Kranenburg / Grafwegen, Duitsland.
Voldoende parkeerplaatsen tegenover het boscafé
Horeca onderweg: Gasthaus, Am Reichswald, Frasselt. Openings jden di/vrij 10.30 – 22.00
zat/zon 8.30 – 22.00
Start beschrijving Lange Variant:
- Neem bij de slagboom, ingang De Bruuk het Rechtse pad. Blijf dit pad volgen tot T-Splitsing
- Op T-Splitsing Rechts AF. Pad gaat over in klinkerweg
- Op T-Splitsing met Asfaltweg Links Af en na 50 m. Rechts Af (Boerenlandpad De Sprung)
- Bij naambordje De Sprung tussen twee paaltjes door en overstaphekje Rechts AF
- Bij volgend overstaphekje op T-Splitsing Links AF
- Op Kruising bij Asfaltweggetje Links AF. Loop Duitsland / Grafwegen binnen
- Op T-Splitsing bij stopbord Rechts Af. Loop tot Boscafé Merlijn
Start Beschrijving Korte Variant
- Met de rug naar Boscafé Merlijn tussen 2 informa eborden door het bos inlopen (smal pad)
- Blijf dit paadje volgen tot T-Splitsing. Links AF rich ng hekwerk
- Ga door het grote klaphek Rechtdoor omhoog
- Na ± 50 m smal pad schuin Rechts omhoog (pi ge klim) Het pad komt uit bij de
Feuerwach urm. Waaghalzen kunnen deze beklimmen als de poort niet op slot zit.
- Op T-Splitsing bij toren Rechts AF
- Op grote Kruising Rechtdoor (beetje schuin links)
- Op Y-Splitsing Rechts aanhouden (hoofdpad)
- Ga door eerste houten poort en meteen Links Af (Deze poort hee geen klaphek, is zwaar om open te krijgen.
Stap anders enkele meters verder over het gaas)
- Blijf dit pad volgen. Het slingert naar beneden en bij Splitsing Links omhoog al jd met het gaas aan de
linkerkant. Het pad komt uit bij een picknicktafel. Hier Rechts AF en meteen Links Af op ﬁetspad (asfalt)
- Bij Fietsknooppunt 42 en grenspaal 584 Links AF
- Door groot Klaphek en meteen Rechts AF
e
- Negeer het eerste pad naar links en ga bij het 2 pad Links AF (links van dit pad vooral beukenbomen)
- Op Splitsing Rechts aanhouden, blijf pad volgen en steek Asfaltweg over Rechtdoor
- Op T-Splitsing Rechts AF en op Kruising 25 meter verder Links AF
- Op Kruising met slagboom en markeringsstenen 95c en 60c Rechts Af (breed pad)
- Op Kruising Links AF (kruising met wi e ruit markering op bomen)
- Eerste pad Rechts AF (negeer onduidelijke paden naar links)

- Op Kruising Links AF. Blijf pad volgen tot Kruising met brede grintweg (markeringsstenen 92d en 126d) en
steek over Rechtdoor
- Op Kruising met smalle paadjes Rechts AF
- Op T-Splitsing Links AF. Dit pad blijven volgen tot Rode Poort. Ga door de poort en op verkeersweg Links AF
- Loop op de rus ge verkeersweg Rechtdoor tot vóór huisnummer 60 de afslag Zum Brandenberg
Even rechtdoor bij de kerk van Frasselt Horeca Am Reichswald
- Op T-Splitsing Rechts AF, met de bocht mee en na 30 m Rechts Af (tegenover rode poort)
- Eerste pad omhoog Links AF. Negeer twee zijpaden naar rechts en loop door tot afrastering. Volg de afrastering
30 m naar Rechts en ga door poort Links AF
- Meteen op Splitsing licht omhoog Rechtdoor. Op hoogste punt steen met Brandenberg 90 m Rechts naar
zitbank. (mooi uitzicht)
- Tegenover zitbank smal paadje naar beneden. Het paadje splitst verschillende keren maar alle paadjes komen
beneden uit op asfaltweggetje.
- Op asfaltweggetje Rechts AF (omhoog)
- Op Kruising Links AF (naar beneden). Loop door tot poort aan de Linkerkant.
Ga door poort.
- Meteen na de poort op Y-Splitsing Rechts aanhouden
- Op Kruising Rechts Af
- Op Y-Splitsing Rechts aanhouden
- Op T-Splitsing Rechts AF rich ng Rode Poort
- Vóór de poort Links AF
- Bij de 1e en 2e Kruising Rechtdoor en bij 3e Kruising Rechts AF (markeringsstenen 98c en 63c)
- Op Kruising met slagboom Rechtdoor en bij volgende Kruising Rechts AF.
Blijf pad naar beneden volgen en ga door Klaphek Rechtdoor
- Op Kruising vóór Verkeersweg Links AF
- Op T-Splitsing met asfaltweg Rechts Af en op Verkeersweg Links Af.
Na 200 m Boscafé Merlijn en einde korte variant
Vervolg lange variant.
- Bij Splitsing met Groesbecker Weg Rechts AF
- Sla bij Heiland 8-9 Rechts AF
- Eerste pad Rechts Af (over overstaphekje)
- Bij volgend hekje op T-Splitsing Links AF
- Einde pad bij T-Splitsing met asfaltweg en overstaphekje Links AF
- Eerste klinkerpad Rechts AF. Volg dit pad tot het einde (Voljerbank)
Langs dit pad zijn in mei en juni veel orchideeën te zien
- Op T-Splitsing bij Voljerbank Links AF
- Volg dit pad tot de ingang van De Bruuk
Einde lange variant

* zoelplek = plek waar wilde zwijnen modderbaden nemen.
Bij extreem droog weer zijn ze helaas opgedroogd

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

