RONDJE GROESBEEK

Wandeling V(i)ergezichten

Rondwandeling van ongeveer 13 kilometer door het Groesbeekse bos, over de Heumense
schans en Mookerschans, langs het Jachtslot en de Keizerskop met uitzicht over Klein America
landingsgebied van de gliders en parachu sten in de tweede wereldoorlog
Horeca: Herberg Het Zwaantje (maandag gesloten), Hotel De Wolfsberg
Start: Parkeerplaats Hotel de Wolfsberg Mooksebaan 12, 6562 KB Groesbeek

-

Op het terras bij het grasveld, met de rug naar het hotel, Links AF het bos inlopen
Loop langs het bordje “Rijk van Nijmegen Groesbeeks Bos” het brede pad naar beneden
Beneden op de kruising (30 meter voor het ﬁetspad) Links AF
Op knooppunt van paden Rechts AF, steek het ﬁetspad over
Na het ﬁetspad / spoorweg het eerste pad Links AF
Volg dit pad tot aan het bruggetje. Hier Rechtdoor
Het eerste pad Rechts AF omhoog
Op T-Splitsing Links AF
Eerste pad Links AF
Let op: nu eerste smalle paadje Rechts AF. Volg dit paadje tot een breder pad. Hier 10 m.
naar Links en het paadje naar Rechts vervolgen tot weer een breder pad. Hier Links AF
Op T-Splitsing Rechts AF
25 meter na 2 gemetselde zuilen bij het begin van een lage afrastering een smal paadje Links AF
Houd Links aan tot je bij een vijver komt
Bij de vijver naar Rechts en op een smal asfaltpaadje Links AF naar benden
Let op: Halverwege de afdaling een smal paadje Links AF
Waar het pad geblokkeerd is met een boom Rechts AF
Steek ﬁetspad over en ga op brede asfaltweg Links AF tot klein parkeerplaatsje aan de rechterkant en hier Rechts AF door
houten hekwerk
Op Y-Splitsing Links aanhouden
- Op T-Splitsing Rechts AF
- Bij Y-Splitsing houd Rechts Aan
- Blijf dit pad naar beneden volgen. Einde pad door ijzeren hekje en op T
Splitsing Links AF
- Op asfaltweg schuin oversteken en op parkeerplaats Rechts AF
- Na bocht naar Links, Rechts aanhouden door klaphek rich ng Venlo staat
op geel-rode markering
- Pad volgen over Heumense schans en steile trap naar beneden lopen.
- Op brede pad naar Links.
- Eerste pad naar Rechts
- Op schuine T-Splitsing Rechts AF
- Bij volgende Splitsing Rechtdoor
- Negeer eerste pad naar links en na ± 75 meter bij
volgende pad Links AF (Wandelknoopunt 39)
- Na ± 50 meter bij Y splitsing Rechts aanhouden, bij
Zitbank naar Links rich ng uitkijktoren die op de
Mookerschans staat
- Loop de uitkijktoren Links voorbij

- Op kruising Rechtdoor
- Op volgende Kruising weer Rechtdoor (bord boomfeestdag 20-3-1991). Blijf dit pad steeds rechtdoor volgen tot einde
pad en Links AF
- Eerste pad Rechts AF. Dit pad Rechtdoor volgen, ook op schuine kruising, tot einde T-Splitsing met bordje “rustgebied
voor dieren” en Links AF
- Waar het pad een bocht naar links maakt gaan we naar Rechts langs een slagboom
- Eerste pad Rechts AF, Trap oplopen. Boven aan de trap gaan we Rechtdoor.
- Op Kruising Rechtdoor
- Op Kruising (Zevenstammen) Links AF
- 1e paadje Rechts AF
- Op Splitsing Links AF. Loop rich ng kassen
- Op Kruising Rechtdoor (Wandelknooppunt 79)
- Op Splitsing voor Jachtslot Rechts AF
- Eerste pad Rechts Af via stenen trapje met brede treden. (Kassen rechts zijn soms te bezich gen)
- Bij kruising Links AF
- Op Splitsing Rechts Af (Geel Rode markering Maas Niederrhein Pad, Eikenlaan)
- Blijf pad volgen, negeer 2 kruisingen, op Y-Splitsing Links aanhouden (Geel Rode markering)
- Negeer 2 x Dassenpad en op grote Kruising Rechts AF (Lindenlaan)
- Negeer alle zijpaden en einde pad bij zitbank Links AF
- Op verhard weggetje Rechts AF
- Steek de grote Verkeersweg over (Rechts Herberg het Zwaantje)
- Na kapelletje Links AF langs slagboom
- Bij kruising met geel paaltje links op de kruising Rechts AF
- Bij kruising Rechtdoor daarna Links AF
- Einde weiland Rechts AF
- Bij T-Splitsing met uitkijkpunt “Landschap uit de IJs jd” (mooi vergezicht) Links AF
- Tweede pad Links AF (gemarkeerd met geel paaltje)
- Beneden aangekomen bij het brede pad Rechts AF
- Bij schuine kruising Rechts AF (geel paaltje)
- Einde pad Links AF
- Let op: NA 20 meter small paadje Rechts AF
- Bij vijver (Koepeltje) ¾ om de vijver lopen en pad Rechts omhoog
- Volg dit pad steeds Rechtdoor omhoog (je steekt 2x breed pad over)
tot aan Verkeersweg met ﬁetspad
- Steek ﬁetspad en Verkeersweg Rechtdoor over en volg
het pad tot volgende verkeersweg met ﬁetspad. Ga
hier Rechts AF en de Wolfsberg komt in zicht.
Einde wandeling

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

