Wandeling 4 Bosmeertjes

RONDJE GROESBEEK

De rondwandeling voert over de Sint Jansberg, een prach g geaccidenteerd natuurgebied
dat gevormd is in de voorlaatste ijs jd. Onderweg zijn er prach ge vergezichten, kom je
langs 4 s lle bosmeertjes, een voormalige moestuin van een landgoed en een ijskelder die
nu dienst doet als vleermuisgrot. De wandeling is beschreven in een korte en een lange
versie. De korte versie is ± 11 kilometer en de lange ± 15 kilometer.
Start lange versie: Nederlands Wijnbouwcentrum, Bredeweg 2, 6562 DE Groesbeek
Voldoende parkeerplaatsen bij het Wijncentrum
Start korte versie: Landwinkel De Beijer, Klein Amerika 3, 6562 KC Groesbeek
Tegenover de landwinkel parkeerplek
Horeca: De Diepen, van 1 oktober tot 1 mei open op woensdag, vrijdag en weekend vanaf
11.00. Van 1 mei tot 1 oktober dagelijks geopend vanaf 11.00 uur
Nederlands Wijnbouw Centrum
Beschrijving lange versie:
- Volg het onverharde pad rechts van het Wijnbouwcentrum
- Op de verharde weg Rechts AF
- Het eerste pad Links AF
- Dit pad steeds Rechtdoor blijven lopen tot aan Splitsing met bank
(rood-wi e markering en ﬁetspaal 46,42,25). Negeer alle zijpaden
Beschrijving korte versie
- Met de rug naar de landgoedwinkel links het asfaltweggetje
omhoog lopen.
- Eerste pad Rechts AF
- Eerste pad Links AF. Dit pad steeds Rechtdoor blijven lopen tot
aan Splitsing met bank (rood-wi e markering en ﬁetspaal 46,42,25).
Vervolg lange en korte versie
- Hier Links AF
- Eerste pad Rechts Af bij bord Sint Jansberg
- Volg dit pad tot de Geel Rode markeringen Links Af gaat (niet de Wit Rode die al eerder links af gaat)
- Bij Splitsing na enkele meters Links aanhouden (ruiterpad + kruis geel rode markering)
- Bij kruising Rechtdoor
- Einde pad bij hekwerk Links AF
- Volg het pad over het dammetje (links meertje, het groene
water) en meteen hierna Links AF. Volg dit pad omhoog en
negeer het paadje naar rechts.
- Op Splitsing Links AF (Rood-wi e markering). Negeer
zijpaden
- Einde pad op T-Splitsing bij boerderij Rechts AF en bij ANWB
paddenstoel 21689 Rechtdoor
- Waar brede bospad naar rechts buigt Rechtdoor langs boomstam (Rood-Wi e en Geel-Rode markering)
- Bij Splitsing met wegwijzer volg Pieterpad-Gennep
- Bij volgende wegwijzer blijf Pieterpad volgen. Negeer
zijpaden

- Bij Splitsing met links een zitbank Rechts AF (Rood-Wi e markering, Geel-Rood stopt hier met X) en meteen
na 5 meter weer Rechts AF
- Volg het smalle pad naar beneden. (Links zie je het eerste van 3 meertjes)
- Beneden op Splitsing Links AF. Volg het pad en loop nu langs nog 2 meertjes
- Op kruising Links AF
- Eerste smal paadje Rechts AF. Steek weiland over
- Op asfaltweggetje Links AF
- Op grote Verkeersweg Links AF (Een stukje verder is Horeca De Diepen)
- Loop vanaf restaurant De Diepen de grote Verkeersweg een stukje
omhoog en sla bij het poortje aan de linkerkant Links AF
- Eerste pad Rechts AF omhoog
- Volg dit pad tot aan T-Splitsing. Hier Links AF
- Volg het pad tot Rich ngwijzer. Hier Rechts AF (Helweg)
- Op Splitsing met Slagboom het pad volgen naar Links. (Hofseweg)
- Bij Splitsing met ANWB Paddenstoel 21688 loop Rechtdoor
- Bij T-Splitsing met ANWB Paddenstoel 21689 (Maartenshoeve) Rechts AF.
Blijf dit pad steeds volgen langs bosrand
- Op T-Splitsing Rechts AF
- Op T-Splitsing Links AF
- Neem Tweede pad Rechts AF
- Op verharde weg Links AF. Volg verharde weg met bocht naar Rechts.
De korte versie nu rechtdoor naar de parkeerplaats
-

Vervolg lange versie
Na de bocht eerste pad Links AF.
Op T-Splitsing Links Af en daarna het pad naar
Rechts rich ng bos
In het bos RA
Volg dit pad steeds rechtdoor. Negeer zijpaden.
Het pad maakt een bocht naar Links
Na de bocht naar Links het eerste smalle
paadje Rechts AF
Aan het eind van de vijver (Koepeltje) het
asfaltweggetje Rechtdoor oversteken
Volg het smalle paadje tot aan de asfaltweg.
Hier Links AF
Op Fietspad bij grote Verkeersweg Rechts AF
Loop het pad omhoog tot bij het Nederlands
Wijnbouw Centrum

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

