Wandeling (M)Ooij

RONDJE GROESBEEK

De rondwandeling in de Ooijpolder duurt ongeveer 3.15 uur en is 13-14 kilometer lang (korte
variant). Lange variant + 3 km. De wandeling kan bij nat weer erg modderig zijn en hoge
wandelschoenen zijn dan aan te bevelen. De wandeling voert door het open landschap van de
Ooijpolder met mooie vergezichten.
Startpunt: Parkeerplaats Supermarkt Nico de Wi Plus Waterstraat 27, 6573 AA Beek-Ubbergen
Horeca: Oortjeshekken, Hotel restaurant Spijker + Sous les Eglise (elke dag open vanaf 14.30 uur) aan
begin en eind van de wandeling.
Beschrijving:
- Ga met de rug naar de Supermarkt naar Rechts
- Loop langs de vijver en steek het plantsoen schuin/diagonaal
over naar Rechts
- Ga over een bruggetje, steek de straat over en loop naar Rechts
- Ga meteen naar Links langs rood-wi e paal
- Einde weg Links en meteen naar Rechts (Brederostraat)
- Einde weg Rechts AF
- In de bocht Gelderhorstlaan Rechtdoor rich ng overstap hekje,
achter hekje naar Links
- Bij volgend overstap hekje op brede pad naar Rechts, volg het pad
- Einde pad bij huis met rode pannen Links AF
- Bij huisnummer 10 Rechts AF (klinkerweg)
- Einde klinkerweg Bronnenbos inlopen
- Eerste pad Rechts AF. Trapje af over houten bruggetje
- Bij Splitsing Rechts aanhouden
- Volgende Splitsing Rechts aanhouden
- Bij wi e brug (uitzichtpunt) Rijksweg oversteken
- Op asfaltweg Links en meteen Rechts. Boerenlandpad (BLP) inlopen door metalen hekje. Volg het pad tot het
Trekpontje. Steek over met het Trekpontje
- Ga tegenover het Trekpontje het BLP in naar Links
- Blijf het pad volgen, na het volgende overstapje buigt het pad
naar Rechts (blauwe markering)
- Bij asfaltweg Rechtdoor oversteken. Loop Links van de sloot.
- Waar de blauwe markering naar Links gaat, Rechtdoor lopen
langs de sloot en akkerland
- Waar de sloot naar Rechts a uigt steek je over bij het houten
dammetje, ga meteen naar Links en weer naar Links. Loop nu
weer Rechts van de sloot. Pad hee nu weer blauwe markering
van BLP.
- Op asfaltweg Rechts AF
- 2e weg Rechts (Leuthsestraat), blijf deze volgen
e
- 1 BLP Links AF (Bij De Brabander, geel bordje)

-

Bij T-Splitsing Links AF, meteen weer Links en dan Rechts. Volg dit pad tot de asfaltweg. Hier Links AF
Bij Kruispunt Rechts AF (Kruisstraat)
Op Ooijse Banddijk / Erlecomsedam naar Rechts. Volg deze tot Oortjeshekken (Pauzeplek)
Vanaf Oortjeshekken een stukje terug lopen over de dijk en ga bij bordje BLP Links naar beneden
Overstappen en steek het weiland over. Houdt een beetje Links aan
Bij oude boom, overstapje en naar Rechts door het veld rich ng huizen op de dijk
Boven op de dijk Links AF
Op T-Splitsing Kerkdijk / Hezelstraat rechtdoor klaphekje, blauwe markering en
Engel volgen door nog een klaphekje, loop stukje langs het water
Eerste pad Rechts AF (ruiterpad + Engel). Het pad buigt naar Rechts.
Bij Splitsing Links AF (Engel)
Bij Kruising met asfaltweg Rechtdoor (BLP)
Bij Splitsing Rechts AF, volg Engel.
Bij houten bruggetje Links AF. Meteen na bruggetje Rechtdoor (Engel)
Bij sloot pad volgen Links AF
Volg pad naar Rechts en naar Links rich ng kerk. Nog een keer Links en na een
opening in muur naar Rechts
Op asfaltweg bij nummer 11 naar Links
Op grote verkeersweg Rechts AF
Bij Rotonde Rechtdoor

Mensen die genoeg gewandeld hebben kunnen Rechtdoor blijven lopen en bij de grote verkeerskruising Recht oversteken. Loop Beek weer in en ga bij het plantsoen naar Links rich ng parkeerplaats van Supermarkt Nico de Wi Plus

Vervolg wandeling:
Na brug met blauwe leuning Links AF, blijf het pad alsmaar volgen tot het eind
Einde pad Links AF
e
2 pad Rechts AF. Je loopt Links van het meer
Bij grote verkeersweg door hek en op ﬁetspad Rechts AF, loop tot grote ANWB paal en steek de drukke weg
over rich ng Beek (Rijksstraatweg). Volg Rijksstraatweg naar Rechts
- Na de “Historische Spoelbak” (beetje verborgen achter een heg) bij het bordje Beekseroute 1,5 km Links AF
- Bij Splitsing Rechts AF en meteen na houten hek Rechts AF door houten klaphek
- Loop omhoog, steek weiland over langs zitbank en boven weer door Klaphek, meteen Rechts AF weer door
volgende Klaphek
- Loop naar beneden en kom weer op de Rijksstraatweg.
- Ga naar Links tot aan hotel Spijker en voor Spijker
Rechts AF rich ng Supermarkt Nico de Wi Plus
-

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

