Wandeling Bergje Op, Bergje Af

RONDJE GROESBEEK

Mooie rondwandeling op het Pieterpad, Galgenhei, Gol aan, Groesbeeks Bos en Nederrijk.
De wandeling duurt ongeveer 2½ - 3 uur en is ongeveer 11 kilometer lang.
Start: Hoge Hof, Derdebaan 14, 6561 KH Groesbeek
Horeca: Hoge Hof, Gol aan, Holthurnsche Hof
Beschrijving:
- Vanaf het erf van de Hoge Hof volg het pad (Pieterpad) naar Links rich ng Groesbeek. Het pad maakt een
bocht naar Links en na de bocht het eerste pad Rechts (Schoekseweg + Pieterpad). Rechts voor u ziet u de
wi e koepel van het vrijheidsmuseum
- Einde pad op de asfaltweg naar Rechts
- Bij de kruising Kant / Siep/ Zevenheuvelenweg Rechtdoor
- Eerste pad Links. Rood wi e markering Pieterpad
- 60 Meter na de galg (hier werd het geboe e van Groesbeek verhangen) aan de rechterkant door het poortje
de Galgenhei oplopen. (Mooie zitbank Galgenhei op heuveltje) Volg het paadje en na nog twee poortjes
staat u op het ﬁetspad bij bushokje. Hier naar Rechts (Als de Galgenhei is afgesloten, loop terug naar de galg
en neem het paadje langs het hekwerk. Dit paadje komt uit op een klinkerweg en volg de klinkerweg tot aan
het ﬁetspad en hier naar rechts)
- Volg het ﬁetspad tot bord Einde Groesbeek
- Hier naar Rechts, oplopende weg in de rich ng van het wi e gebouw van
de gol aan. Het verharde pad gaat over in een onverharde weg.
- Bij kruispunt met verharde weg Rechtdoor
- 3e pad Links Blauw paaltje met wi e pijl
e
- 2 pad rechts Blauw paaltje met wi e pijl
- T-splitsing links Blauw paaltje met wi e pijl
e
- Na 30 meter 1 pad Rechts Af
- Bij kruispunt Rechtdoor (weg loopt omlaag)
- Bij volgende kruispunt Rechtdoor
- 1e pad naar Rechts omhoog (rechts vakan ehuisjes van Camping De But)
- Einde pad op brede zandweg Links Af
- Eerste brede pad Rechts Af bij slagboom

- Volg het pad steeds rechtdoor tot het pad een bocht naar links maakt. Hier rechtdoor naar het ﬁetspad van
de beroemde Zevenheuvelenweg.
- Op het ﬁetspad Rechts AF. Rood wi e markering
- Na 100 meter Links AF. Steek de weg voorzich g over (Valkenlaagte)
- Na het fraaie wi e huis aan de rechterzijde nummer 3 op T-Splitsing Rechts Af.
(Voor koﬃe/thee Links Af naar Hotel Holthurnsche Hof en na de koﬃe terug naar de T-Splitsing)
- Na schuurtje bij huisnummer 4 eerste pad links af. Het pad maakt een bocht naar Rechts bij “bij met een
eigen kamertje”.
- Houdt Rechts aan bij paaltje met rood wit blauwe markering
- Na 30 meter Links Af
- Negeer eerste paadje naar links en ga het tweede paadje Links Af
- Op Y splitsing (bij liggende boomstam) Links aanhouden
- Bij eerste brede pad Rechts Af. Rood wi e markering. (Let op: Recht door is ook Rood Wi e markering) Bij
het weiland het pad naar Rechts vervolgen
- Einde weiland naar Links. Rood Wi e markering, ook weer Engel
- Let op: Bij volgende paaltje met Engel Links Af. Smal paadje rich ng weiland. Aan het begin van het weiland
staat een bordje met “Voermansdaol”. Het pad wordt breder.
- Eerste brede pad Rechts. “Kiekuutklef”. Negeer eerste pad rechts. Het pad maakt een bocht naar Rechts en
een bocht naar Links
- Neem het eerste pad Rechts “De Dinne van Gistere”.
- Einde pad op T-Splitsing Links Af. Rechts ziet u het kruis van de Canadese begraafplaats, tenminste als de
maïs niet te hoog staat.
- Na enkele minuten komt een einde aan deze mooie rondwandeling en doemt de Hoge Hof weer op.

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

