Wandeling Trapje Op, Trapje Af

RONDJE GROESBEEK

Rondwandeling duurt ongeveer 3 – 3½uur en is ongeveer 14 kilometer lang. De wandeling
voert door een mooi stuk Groesbeekse bos, de Leemkuil en over een stuk van de
natuurroute N70 met prach ge vergezichten om te eindigen in het Nederrijk.
Start: Fletcher Hotel Holthurnsche Hof, Zevenheuvelenweg 48a, 6571 CK Berg en Dal
Horeca: De Hotel Spijker en Holthunsche Hof
Beschrijving
- Vanaf de parkeerplaats het eerste pad Links Af (Voor het huis)
- Eerste pad Rechts AF (pad loopt licht omhoog)
- Steek de verkeersweg over (Zevenheuvelenweg) en ga op het ﬁetspad Rechts Af
- Eerste pad Links Af (Rood Wi e markering)
- Blijf pad Rechtdoor volgen langs weiland
- Bij Y-Splitsing Rechtdoor
- Einde pad bij T-Splitsing, brede weg Links Af omhoog
- Eerste pad Rechts Af, langs houten slagboom
- Blijf dit pad almaar volgen naar beneden, langs afrastering,
negeer alle zijwegen en blijf pad Rechtdoor volgen. Het pad wordt
smaller en buigt 2 x naar Rechts en dan naar Links rich ng verkeersweg
- Steek asfaltweg over en ga op ﬁetspad Rechts Af
- Eerste pad Links Af, blijf dit pad steeds volgen langs hek, eerst korte trap op,
steile trap af en weer op
- Boven aan de trap Rechts af (geel paaltje)
- Eerste pad Links Af (geel paaltje)
- Op T-Splitsing Rechts Af
- Einde pad op T-Splitsing Links Af
- Op schuine kruising Rechts Af
- Eerste pad Links Af tussen twee lage afrasteringen rich ng lange trap
- Trap naar beneden lopen en Recht door tot kruising. Hier Rechts AF. (Gele paaltjes gaan Rechtdoor)
- Blijf Rechtdoor lopen ook bij kruisingen
- Bij woonwijk Links Af en meteen Rechts Af
- Einde weg drukke Verkeersweg oversteken en Links Af
- Tweede weg Rechts Af (Nassaulaan)
-

Eerste weg Links Af (Prinses Margrietlaan)
In de bocht Rechtdoor langs Rood Wi e paal
Einde pad Rechts Af, bospaadje
Einde pad steek asfaltweg over en meteen Links
naar beneden 25 meter vóór de wi e slagboom
van Gelders Landschap
Op de kruising Rechts Af (bij paaltje groene kop en
Rood Wi e markering)
Blijf het pad volgen langs de bosrand
Op T-Splitsing bij bankje Rechts Af, pad buigt naar
Links nog steeds langs bosrand
Blijf het pad steeds Rechtdoor volgen. Waar de
paaltjes met groene kop (N70) naar links gaan
Rechtdoor blijven lopen.

-

Bij Splitsing pad blijven volgen Rood, Geel, Groene + Engel markering
Op Splitsing bij grote steen en links groene poort scherp naar Links (paaltje met Rood Geel markering)
Bij trap houd Rechts
Bij zitbank Rechts naar beneden trap aﬂopen rich ng beekje
Steek beekje over en trap oplopen
Boven aan de trap Links Af
Bij bankje en kleine vijver Links Rechts naar beneden. Je komt op de grote
Verkeersweg bij het standbeeldje “Wasvrouwtje van Beek”
Rechts af en loop tot Hotel Spijker Horeca. (Ook Horeca bij Sous Les Eglises)
Steek over en loop de Nieuwe Holleweg omhoog
Loop het doodlopende straatje in, in de bocht naar rechts ga je Links een
smal s jgend paadje omhoog
Op verharde klinkerweg 5 meter naar Rechts, Links en weer meteen Rechts
langs de helling lopen
Pad komt uit op asfaltweg en hier naar Links (Oosterbergweg)
Bij paaltje met groene kop, Rood Wi e markering en Engel Links Af
Steek de Verkeersweg over en loop het bos in naar beneden
Eerste smalle paadje Links aanhouden
Beneden Links Af langs weiland
Voor wi e huis Rechts Af
Op Kruising Links Af (paaltje met groene knop)
Op volgende Kruising Recht door, volg pad langs bosrand (links zie je weilanden met vlechtheggen)
Einde pad op T-splitsing, Rechts Af, loop langs het gebouw van Nederlands Cultuur Landschap verder omhoog
Bij Splitsing Links Af door houten sluisje
Einde pad Rechts Af (Links zie je de verkeersweg)
Op Splitsing Links aanhouden
Bij kruising met Rood Wi e markering (Grote Rivierenpad + Romeins Limes pad) Links Af (steil omhoog)
Op brede zandweg Rechts Af
Op kruising Rechtdoor door houten sluisje, volg dit pad tot parkeerplaats bij Verkeersweg
Loop op de parkeerplaats iets naar Rechts, steek over en loop smal paadje in met Rood Wi e markering
Op T-Splitsing Rechts Af (Negeer volgende smalle paadje naar Rechts)
Op volgende Splitsing Rechts aanhouden
Op T-Splitsing Rechts Af, langs houten vlonder
Op kruising meteen na vlonder naar Rechts
Bij paaltje met Rood, Wit, Blauw naar Links, loop naar de kijkkast met de zandbij
- Op Y-Splitsing Rechts aanhouden, langs het
weilandje met de zandbij rich ng houten schuur
- Links langs de schuur omhoog lopen en rich ng
de gebouwen van het Fletcher Hotel lopen

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

