Wandeling Limburgs Ommetje

RONDJE GROESBEEK

De Rondwandeling start op de grens van Gelderland en Limburg bij de “grenspaal” die op de
hoek bij Herberg Het Zwaantje staat. De tocht duurt 3 - 3½ uur en is ongeveer 13 kilometer
lang. De wandeling voert over de prach ge Mookerheide en het natuurgebied Sint Jansberg
met een uitstapje naar Plasmolen
Start: Herberg Het Zwaantje Groesbeekseweg 106, 6585 KH Mook
Horeca: Plasmolen, verschillende Horeca gelegenheden en Herberg het Zwaantje (maandag
gesloten) aan begin en einde van de wandeling
Beschrijving:
- GA bij Het Zwaantje Rechts de Biesseltsebaan op
- Eerste pad Rechts AF (Schu ersweg)
- 25 Meter voor het pad naar rechts buigt, Links Af bij brievenbussen 12 + 14
- Bij huisnummer 12 Rechtdoor
- Op T-Splitsing Rechts AF, smal paadje. Blijf dit pad volgen, steek de asfaltweg
Rechtdoor over
- Op schuine Splitsing Rechts aanhouden
- Blijf dit pad steeds Rechtdoor volgen tot aan parkeerplaats scou nggebouw.
- Bij kruising parkeerplaats scou nggebouw Links AF omhoog (Negeer het pad
dat na de kruising meteen naar links gaat)
- Op kruising Rechts AF
- Eerste pad Links AF. Bij Splitsing Links aanhouden en iets verderop weer Links aanhouden
- Op Kruising schuin Rechts omhoog
- Op T-Splitsing Links Af. Loop omhoog tot bordje Waterwingebied. Hier Rechts AF door klaphekje en meteen
Rechts Af naar beneden
- Eerste pad Links AF (Geel-Good markering)
- Bij Splitsing Rechts AF
- Op T-Splitsing Links AF omhoog. Blijf dit hoofdpad volgen, later langs mooie eiken en op Splitsing Rechts
aanhouden (Geel-Rood markering)
- Verlaat de Mookerheide bij wi e huis door klaphekje en ga Rechts AF
- Steek de drukke Rijksweg over en ga Rechtsdoor voetpad in
- Op asfaltweggetje Links AF
- In de bocht vóór bebouwde kom
Plasmolen Links AF door klaphek
(Struinpad)
- Over houten bruggetje Rechts AF.
Blijf het pad volgen over enkele overstapjes
- Stenen trapje omhoog bij de oprit
van huis
- Op verharde weg bij Ons Ald Hus
Links AF en meteen Rechts AF langs
het kapelletje tot grotere weg. Op
deze weg horeca aan de parkeerplaats
- Grotere weg naar Links volgen tot
aan Rijksweg. Steek over en Rechts AF

- Bij Den Tol Pannenkoeken Links AF (Kiekbergsebaan)
- Op Splitsing met links parkeerplaats Rechts aanhouden (Kiekbergsebaan)
- Blijf pad steeds Rechtsdoor volgen tot soort grote Y-Splitsing met rechts houten hekje + 2 grote dikke eikenbomen. Hier Rechts aanhouden
- Op Splitsing naar Rechts. Loop langs hek over dammetje (groene water)
- Op Splitsing na het dammetje Rechts AF
- Blijf pad volgen tot T-Splitsing. Hier Rechts AF
- Eerste pad Links AF. (rechts zie je vijver van de oude watermolen)
- Eerste pad na ongeveer 100 m Rechts AF steil omhoog (boven Romeinse
villa)
- Steek weilandje over tussen fundamenten en smal paadje omlaag lopen
- Bijna beneden door houten hekwerk en Links AF langs watertje
(Helbeek)
- Op 5-Sprong Links AF over houten bruggetje en meteen Rechts AF
(Geel-Rood markering)
- Steile trap oplopen en volg paadje langs hekwerk
- Bij Rich ngaanwijzer Links AF (Pieterpad)
- Op Splitsing met boomstam Recht Door.
- Bij ANWB paddenstoel 21690 / Maartensberg Rechtdoor. Blijf dit pad steeds volgen tot T-Splitsing.
- Op T-Splitsing Links AF
- Op kruising Rechts AF (Geel rode markering)
- Einde pad bij T-Splitsing Rechts AF
- Twee keer door ijzeren hekje en Links AF
- Blijf steeds rechtdoor lopen (Zevendalsebaan)
- Op grote ongelijke 4-Sprong Recht AF (Nog een keer mooi uitzicht)
- Eerste pad Links AF
- Op Splitsing waar het pad naar rechts buigt Links en meteen Rechts, breed zandpad (Na 10 meter rechts en
meteen links kan ook het pad gevolgd worden dat parallel aan het brede zandpad loopt. Minder stoﬃg)
- Volg het brede zandpad of het parallel pad tot het Zwaantje……. Eindpunt van deze wandeling

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

