Verspreid over de gemeente zijn korte wandelroutes uitgezet. Tijdens de wandeltochten kunt u op
informatieborden lezen over bijzonderheden die u tegenkomt in het landschap. Voor een langere wandeltocht
kunt u routes combineren. Dit kan middels de speciale verbindingroutes (de zwarte routes).
Deze kunt u terug vinden op de plattegrond of tijdens uw wandeling aangegeven met het symbool vlinder.
Verbindingsroute

Onder de gele buttons zitten actieve koppelingen.
U kunt hierop klikken voor informatie.
U kunt deze folder natuurlijk ook uitprinten op uw eigen printer
en als gids gebruiken tijdens uw wandelingen.
Veel wandel- en kijkplezier in het oudste landschap van Nederland.
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Terug naar het overzicht

Route 1

3,9 km Maasheggengebied
Volgende pagina

Startpunt Oeffelt, Dorpsstraat/Molenstraat, nabij rotonde
1.
2.
3.
4.

Vanaf het startpunt loopt u rechtsaf de Molenstraat in, in de richting van de Lietingsestraat.
U gaat rechtsaf de Lietingsestraat in die u tot het eind uitloopt.
Aan het eind van de Lietingsestraat slaat u linksaf Kerkplein in.
U loopt voorbij de kerk en dan rechts aanhouden de Brouwersstraat in, die u rechtdoor
blijft volgen.
5. Op de Brouwerstraat gaat u de eerste zijstraat naar rechts: de Hogehoek.
6. Hogehoek gaat vervolgens over in de Broekstraat, die u rechtdoor blijft volgen.
7. Na een paar honderd meter gaat de weg de dijk over en loopt u rechtdoor het
Maasheggengebied in.
8. Even later loopt de weg parallel aan de beek de Oeffeltse Raam. Daar loopt u de
bebouwde kom uit.
9. Waar de dijk naar links afbuigt, buigt de weg naar rechts. Blijf de weg volgen over de brug.
10.Vanaf hier heeft u aan de linkerkant een fraai uitzicht over het beschermd natuurgebied de
Oeffelter Meent.
11. Na de brug houdt u rechts aan en neemt vervolgens de eerste zijweg naar rechts.

Op dit punt start de verbindingsroute van de rode salamander-route, die u zojuist heeft
gevolgd, naar de gele kikker-route die ten oosten van Beugen door het Maasheggengebied
loopt. Voor deze route slaat u niet rechts af, maar volgt u de weg rechtdoor en volgt u de
routemarkeringen met de zwarte pijlen en het symbool “naar kikker”. Zie verder de
routebeschrijving Verbindingsroute 1 OP PAGINA 18.
12.U volgt de weg tot aan de dijk.
13.Loop de dijk op en ga op de dijk naar links. Het pad loopt weer van de dijk af en loopt
onder aan de dijk verder.
14.De dijk en het pad buigen af naar rechts. Direct na de bocht volgt u het pad naar links.
15.Na ongeveer 50 meter gaat u weer rechts af, vlak voor een hek van een weiland. PAS
OP,over dit pad kan in bepaalde perioden schrikdraad gespannen zijn! Hiermee wordt de
afrastering in de nabijgelegen wei van stroom
voorzien, maar dient niet ter afsluiting van het wandelpad. Als u voorzichtig bent kunt u hier
echter zonder problemen onder door.
16. Volg het pad tussen de weilanden door tot een pad naar rechts via een flauw talud weer
de dijk op loopt. Dit pad slaat u in en passeert de dijk.
17.Over de dijk blijft u de weg volgen tot aan het eind. Daar gaat u naar rechts.
18.Blijf deze weg volgen tot u rechts huisnummer 11a passeert.
19.Even na huisnummer 11a slaat u linksaf het kerkepad in en loopt u recht op de kerktoren
af.
20.Aan het einde buigt het pad naar rechts, waarna u direct linksaf over het bruggetje
wederom de Oeffeltse Raam passeert.
21.U loopt rechtdoor en passeert het links van u gelegen schoolterrein van de lagere school.
22.Het paadje bereikt uiteindelijk weer de asfaltweg. Daar gaat u naar rechts.
23.U slaat nu linksaf de Lietingsestraat in. Op de splitsing met de Schoolstraat gaat u linksaf.
24.Bij het parkeerterrein van de brandweer en ambulance gaat u rechtsaf richting de
Dorpsstraat, U bent gearriveerd bij het startpunt van de wandeling.
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Terug naar het overzicht

Route 2

4,0 km Oeffelt zuid / De Vilt
Volgende pagina

Startpunt Oeffelt, Dorpsstraat/Molenstraat, nabij rotonde
1. Vanaf het startpunt gaat u vanaf het parkeerterrein linksaf langs brandweer en ambulance
tot de T-splitsing met de Schoolstraat.
2. U gaat rechtsaf de Schoolstraat in.
3. Aan het eind van de Schoolstraat gaat u rechtsaf de Kerkstraat-zuid in.
4. U volgt deze weg en passeert een oude boerderij aan uw linker hand.
5. U komt uit bij de drukke Dorpsstraat. Deze steekt u over en slaat aan de overzijde de
parallelweg in naar links.
6. U gaat nu, tegenover een groot kruisbeeld aan de overzijde van de Dorpsstraat, de eerste
weg rechts. Dit is de Houwsestraat, die u de bebouwde kom uit leidt.
7. Links van u stroomt de beek Oeffeltse Raam. U blijft deze weg volgen tot u net voorbij een
poel naar links de Scharmolen in kunt.
8. De weg Scharmolen gaat met een brug de Oeffeltse Raam over. Blijf deze weg volgen tot
u een dijk bereikt.
9. Dit is de oude spoordijk waarover in het verleden het Duits Lijntje liep. Loop schuin
rechtsaf de dijk op.
10.U volgt het pad op de dijk en loopt het natuurgebied De Vilt in.
11. Het pad passeert weer de Oeffeltse Raam. Blijf de dijk volgen tot u onder de
hoogspanningskabels bent doorgegaan.
12.U bereikt nu een asfaltweg, na een metalen hekwerk, die u recht oversteekt. Aan de
overzijde kunt u uw weg vervolgen over de dijk.
Op dit punt start de verbindingsroute van de bruine vlinder-route die u zojuist heeft gevolgd,
naar de donker blauwe ijsvogelroute die vanuit Beugen door het natuurgebied De Vilt loopt.
Voor deze route steekt u de asfaltweg niet rechtdoor over, maar slaat u linksaf de asfaltweg in
en volgt u de routemarkeringen met de zwarte pijlen en het symbool “naar ijsvogel”. Zie
verder de routebeschrijving van Verbindingsroute 2 OP PAGINA 19.
13.Even later bereikt u wederom een metalen hekwerk, waarna u rechtsaf de asfaltweg
Krolhoek in loopt.
14.Deze weg blijft u volgen, ook wanneer deze naar links afbuigt.
15.Nu bereikt u de doorgaande weg naar Oeffelt. Waar u rechts af slaat.
16.Na ongeveer 400 meter linksaf de weg oversteken en dan slaat u de weg Venneke in.
Deze weg blijft u volgen, waarbij u steeds rechts aanhoudt, tot u bij de Molenstraat uitkomt.
Rechts van u ziet u een fraai exemplaar van een beltmolen.
17.Nu rechtsaf de Molenstraat in, u passeert de beltmolen aan u rechterhand.
18.Bij de rotonde steekt u links het zebrapad over naar het plein, u bent terug bij het startpunt.
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Terug naar het overzicht

Route 3

4,3 km Beugen noord/De Vilt
Volgende pagina

Startpunt Beugen, Parkeerplaats op het Kerkplein
1. Vanaf de parkeerplaats slaat u linksaf en loopt u de straat Kerkplein in.
2. U komt uit op de kruising met de Dorpsstraat/ Hagelkruisstraat en gaat hier rechtsaf.
3. Op de splitsing met de Molenstraat gaat u rechtsaf de Molenstraat in. U volgt de
Molenstraat en passeert de molen aan uw linkerhand.
4. Blijf de weg volgen en verlaat de bebouwde kom, de weg heet vervolgens Oeffeltseweg.
5. Aan de linkerzijde van de weg passeert u de eerste boerderij na de bebouwde kom, met
een weitje ervoor. Sla hier linksaf (let op bij het oversteken van de weg, hier wordt soms
hard gereden).
6. Vrij snel daarna komt u op een kruispunt, waar u linksaf het onverharde pad inslaat.
7. Dit pad slingert door het landschap terwijl u het open landschap inruilt voor de beschutting
van het bos. Vanaf het pad heeft u nu rechts zicht op een oude Maasarm die onderdeel
uitmaakt van het natuurgebied De Vilt.
8. U blijft dit pad geruime tijd volgen tot u een kruising bereikt.
Op dit punt start de verbindingsroute van de donker blauwe ijsvogel-route die u zojuist heeft
gevolgd, naar zowel de oranje eekhoorn-route die ten westen van Boxmeer door het
Brestbosch loopt als naar de paarse dassen-route die ten noordoosten van Boxmeer door de
Maasuiterwaarden loopt. Voor deze routes slaat u op de kruising niet rechtsaf maar linksaf en
volgt u de routemarkeringen met de zwarte pijlen en het symbool “naar eekhoorn” of ”naar
das”. Zie verder de routebeschrijving van respectievelijk verbindingsroute 4a en 4b OP
PAGINA 21 en 22.
9. Op de kruising gaat u rechtsaf. Blijf deze halfverharde weg volgen. Links van u ziet u
wederom de oude Maasarm. Rechts van u ziet u een bosje, waarachter de Maasarm zich
verder uitstrekt. Aan het eind van deze weg komt u opnieuw op een kruising. Hier gaat u
rechts de straat Laag Werveld in.
10.Direct daarna slaat u linksaf en loopt u een bospad op.
11. U volgt dit bospad. Links van u passeert u een klein meertje. Na dit meertje slaat u het
eerste bospad naar rechtsin.
12.Aan het eind van dit pad komt u het bos uit en stuit u op een t-splitsing.
Op dit punt start de verbindingsroute van de donker blauwe ijsvogel-route die u zojuist heeft
gevolgd, naar de bruine vlinder-route die ten zuiden van Oeffelt door het buitengebied loopt.
Voor deze route slaat u op de splitsing niet rechtsaf maar linksaf en volgt u de
routemarkeringen met de zwarte pijlen en het symbool “naar vlinder”. Zie verder de
routebeschrijving van verbindingsroute 2 OP PAGINA 19.
13.Op de t-splitsing gaat u rechtsaf. Deze weg volgt u tot u bij de verharde weg uitkomt. Daar
gaat u naar links.
14.Na het passeren van het eerste huis aan uw rechter hand, slaat u rechtsaf het historische
kerkepad in.
15.Het kerkepad voert u door het bos. Na verloop van tijd ziet u in het verlengde van het pad
de kerktoren van Beugen. Als het pad het bos weer uitkomt blijft u dit rechtdoor volgen.
16.U loopt een stukje door open velden en komt kort daarna op een kruising waar u rechtdoor
de verharde weg op gaat.
17.U komt nu weer uit bij de boerderij met het weitje. Hier voorbij gaat u rechtsaf.
18.Even later komt u bij een y-splitsing, waar u links aanhoudt, richting de kerk.
19.U volgt de weg rechtdoor tot het startpunt van de wandeling op de parkeerplaats bij de
kerk.
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Terug naar het overzicht

Route 4

4,3 km Beugen oost/Maasheggen
Volgende pagina

Startpunt Beugen, Parkeerplaats op het Kerkplein
1. Vanaf het Kerkplein slaat u linksaf en loopt u in zuidelijke richting (richting de bakker) tot
het kruispunt.
2. Hier slaat u linksaf de Hagelkruisstraat in.
3. U bereikt vervolgens de provinciale weg N610. Deze steekt u recht over (voorzichtig) en
vervolgt uw weg in dezelfde richting. U loopt een 30km-zone in.
4. Na verloop van tijd loopt u via deze weg de dijk op, waarmee u de bebouwde kom verlaat.
5. Bovenop de dijk slaat u linksaf.
Op dit punt start de verbindingsroute van de gele kikker-route die u zojuist heeft gevolgd, naar
de paarse dassen-route, die vanuit Boxmeer het Maasheggengebied doorkruist. Voor deze
route slaat u bovenop de dijk niet linksaf, maar loopt u rechtdoor en volgt u de
routemarkeringen met de zwarte pijlen en het symbool “naar das”. Zie verder de
routebeschrijving van Verbindingsroute 3 OP PAGINA 20
6. Het pad loopt even verderop onder aan de dijk verder in noordelijke richting. U volgt dit
pad ongeveer 1,5 kilometer. Het pad loopt zo nu en dan over de bovenkant van de dijk,
van waaraf u een fraai uitzicht heeft over het Maasheggengebied.
7. Na circa 1,5 kilometer loopt u via een scherpe bocht naar rechts de dijk weer op. U blijft dit
pad volgen, dat bovenaan de dijk naar links afbuigt en vervolgens aan de andere kant de
dijk weer afloopt.
8. U passeert het watertje de Viltsche Graaf, waarna even later de weg afbuigt naar rechts.
9. U blijft dit pad circa 700 meter volgen, waarna u een haakse bocht naar links maakt en
uitkomt op een splitsing.
Op dit punt start de verbindingsroute van de gele kikker-route die u zojuist heeft gevolgd, naar
de rode salamander-route, die vanuit Oeffelt het natuurgebied de Oeffelter Meent doorloopt.
Voor deze route slaat u bij de splitsing niet af naar rechts, maar houdt u links aan en volgt u
de routemarkeringen met de zwarte pijlen en het symbool “naar salamander”. Zie verder de
routebeschrijving van Verbindingsroute 1 OP PAGINA 18
10.Op de splitsing gaat u rechtsaf, waarna u ongeveer 900 meter ditzelfde pad volgt, dat
langzaam afbuigt naar de kerk van Beugen.
11. Aan het eind van dit pad, vlak bij de dijk, slaat u rechtsaf.
Op dit punt start de verbindingsroute van de gele kikker-route die u zojuist heeft gevolgd, naar
de paarse dassen-route, die vanuit Boxmeer het Maasheggengebied doorkruist. Voor deze
route slaat u hier niet rechtsaf, maar slaat u linksaf de weg in en volgt u de routemarkeringen
met de zwarte pijlen en het symbool “naar das”. Zie verder de routebeschrijving van
Verbindingsroute 3 OP PAGINA 20
12.U steekt nu de dijk rechtdoor over en vervolgt uw weg richting Beugen.
13.Net als op de heenweg steekt u de provinciale weg N610 rechtdoor over (voorzichtig).
14.Bij de volgende kruising slaat u rechtsaf de weg Kerkplein in waarna u terug komt bij het
startpunt van deze wandeling.
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Terug naar het overzicht

Route 5

3,5 km Boxmeer Maasheggengebied
Volgende pagina

Startpunt Informatiebord nabij het VVV op parkeerterrein Weijerplein
1. Volg vanaf het informatiebord De Raetsingel tot de T-splitsing met de Veerstraat. Ga
linksaf de Veerstraat in en volg de weg rechtdoor.
2. Op de splitsing gaat u rechtsaf de Van Coothstraat in en op het pleintje linksaf het
Zandpaadje op. Na ca.100 meter wordt dit een fietspad langs een muur. Volg het pad tot
de T-splitsing en ga hier rechtsaf.
3. Volg de weg, houd op de splitsing met Van Sasse van Ysselstraat links aan en ga direct
hierna linksaf de Loeangelsestraat in.
4. Ga niet rechtsaf richting het ziekenhuis maar neem het weggetje linksaf naar beneden
langs de dijk. Negeer Warandestraat van rechts en onverharde weg van links en volg de
weg rechtdoor.
5. Houd op de splitsing met het onverharde pad van rechts links aan.
Op dit punt start de verbindingsroute van de groene kasteel-route, die u zojuist heeft gevolgd,
naar de rode kievit-route die ten oosten van Sambeek door het Maasheggengebied loopt.
Voor deze route houdt u niet links aan, maar gaat u rechtsaf en volgt u de routemarkeringen
met de zwarte pijlen en het symbool “naar kievit”. Zie verder de routebeschrijving
Verbindingsroute 7 OP PAGINA 24
6. Ga aan het einde van de weg na een hek met een veerooster linksaf over een graspad
langs de Maas. Volg het graspad tot de splitsing met een onverhard pad en ga hier linksaf
door het klaphek.
Op dit punt start de paarse das-route, die ten noordoosten van Boxmeer door het
Maasheggengebied loopt. Voor deze route gaat u niet linksaf, maar rechtdoor en volgt u over
het graspad de routemarkeringen met de paarse pijlen en het symbool “das”. Zie verder de
routebeschrijving van Route 7 OP PAGINA 24
7. Volg het pad met de bochten mee tot op de T-splitsing met de asfaltweg net na de dijk.
8. Op de asfaltweg gaat u linksaf en volgt u de weg tot de kruising Veerstraat Het Zand.
9. Ga rechtsaf de Veerstraat in en loop rechtdoor tot De Raetsingel voorbij het parkeerterrein
Weijerplein.
10.Ga rechtsaf op De Raetsingel. U bent gearriveerd bij het informatiebord.
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Terug naar het overzicht

Route 6

5,0 km Boxmeer Schraalzand
Volgende pagina

Startpunt Informatiebord aan de Faunalaan in natuurpark Luneven in Boxmeer.
1. Loop vanaf het infomatiebord de Faunalaan uit in de richting van de kruising met de
Stationsweg.
2. Ga op de Stationsweg linksaf en steek het spoor over.
3. Volg de weg tot de kruising met de Heistraat. U steekt de kruising over en volgt de weg
rechtdoor. Steek eveneens de kruising met de Handelsstraat over, blijf de Raamstraat
rechtdoor volgen en verlaat het industrieterrein.
4. Steek met het bruggetje de Oeffeltse Raam over en volg de weg rechtdoor. Passeer de
hondenclub aan de linkerkant en ga linksaf het bospad op.
Op dit punt start de verbindingsroute van de licht blauwe eikel-route, die u zojuist heeft
gevolgd, naar de oranje eekhoorn-route die ten westen van Boxmeer door het Brestbos loopt.
Voor deze route gaat u niet linksaf het bospad op, maar loopt u rechtdoor over de onverharde
weg en volgt u de routemarkeringen met de zwarte pijlen en het symbool “naar eikel”. Zie
verder de routebeschrijving Verbindingsroute 6 OP PAGINA 24
5. In het bos gaat u op de driesprong rechtsaf, u kruist een lage wal en loopt het lariksbos in.
6. Ga op de driesprong linksaf. Negeer het pad met het bruggetje van links en ga rechtdoor.
7. Steek het bruggetje over en volg het pad langs het weiland rechtdoor tot op de T-splitsing
aan het einde van het bos.
8. Ga op de T-splitsing linksaf onderlangs het talud en volg het pad tot voorbij de slagboom.
9. Loop in dezelfde richting door over de asfaltweg en ga bij het eerste bospad met slagboom
aan de linkerkant linksaf het bos in.
Op dit punt start de verbindingsroute van de licht blauwe eikelroute, die u zojuist heeft
gevolgd, naar de donker blauwe vis-route die ten westen van Vortum-Mullem langs de
Oeffeltse Raam loopt. Voor deze route gaat u niet linksaf het bos in maar volgt u de
routemarkeringen met de zwarte pijlen en het symbool “naar vis” over de asfaltweg rechtdoor.
Zie verder de routebeschrijving Verbindingsroute 9 OP PAGINA 25
10.Volg het bospad rechtdoor tot de driesprong en ga hier rechtsaf. Volg het pad met de bocht
mee naar links en kom uit bij een weilandje.
11. Blijf rechtdoor langs de bosrand lopen en ga het bos weer in, volg het pad rechtdoor tot de
T-splitsing. Ga hier rechtsaf en kruis de Oeffeltse Raam.
12.Ga op de T-splitsing rechtsaf en op de kruising linksaf. Volg het pad rechtdoor en ga op de
kruising linksaf richting het hek.
13.Op de T-splitsing vóór het hek gaat u rechtsaf in de richting van de slagboom. Passeer de
slagboom en volg het pad rechtdoor tot de T-splitsing met de verharde weg.
14.Steek de verharde weg over en ga linksaf. Blijf de weg rechtdoor volgen tot de kruising met
de Raamstraat.
15.Ga op de kruising rechtsaf de Raamstraat in en steek het spoor over. Volg de weg
rechtdoor tot de kruising met de Faunalaan. Ga op de Faunalaan rechtsaf. U bent
gearriveerd bij het informatiebord.
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Terug naar het overzicht

Route 7

5,6 km Boxmeer Uiterwaarden

Volgende pagina

Startpunt Informatiebord nabij het VVV op parkeerterrein Weijerplein
1. U volgt vanaf het informatiebord De Raetsingel tot de T-splitsing met de Veerstraat. Ga
linksaf de Veerstraat in. Volg de weg rechtdoor en kom uit op de kruising Veerstraat Het
Zand.
2. Houd links aan en loop langs het kerkje. Volg de weg rechtdoor.
3. Loop langs het witte huis tot de splitsing met de Rollandsestraat, hier gaat u rechtsaf
(doodlopende weg).
4. Passeer de dijk, de weg wordt onverhard. Blijf de weg volgen rechts langs een bankje en
met de bochten mee tot het klaphek op de T-splitsing bij de Maas.
5. U gaat na het hek linksaf en volgt het graspad. Negeer zijweg met bankjes en loop
rechtdoor tot de volgende splitsing, ga hier linksaf door het hek.
Op dit punt start de verbindingsroute van de paarse das-route, die u zojuist heeft gevolgd,
naar de gele kikker-route die ten oosten van Beugen door het Maasheggengebied loopt. Voor
deze route gaat u niet linksaf maar volgt u de routemarkeringen met de zwarte pijlen en het
symbool “naar kikker” over het graspad langs de Maas rechtdoor. Zie verder de
routebeschrijving Verbindingsroute 3 OP PAGINA 20
6. Volg het pad, dit gaat over in een asfaltweg en komt uit op de kruising met de Veerstraat.
Ga hier rechtsaf en op de splitsing bij het woonhuis linksaf het onverharde pad op.
7. Volg het pad en ga vlak voor de snelweg linksaf. Loop door tot op de splitsing en ga hier
linksaf.
Op dit punt starten de verbindingsroutes van de paarse das-route, die u zojuist heeft gevolgd,
naar de donker blauwe ijsvogel-route ten noordwesten van Beugen en de oranje eekhoornroute ten westen van Boxmeer. Voor deze routes gaat u niet linksaf maar volgt u de
routemarkeringen met de zwarte pijlen en de symbolen “naar ijsvogel” en “naar eekhoorn”
rechtdoor langs bordje doodlopendeweg. Zie verder de routebeschrijvingen Verbindingsroutes
4 en 5 OP PAGINA 21, 22 en 23
8. Volg het pad tot de T-splitsing met de asfaltweg en ga hier rechtsaf Boxmeer in.
9. Ga boven op de dijk linksaf het fietspad op en volg dit over de dijk weer naar beneden. Blijf
rechtdoor lopen tot de kruising met het Wieldijkje en ga hier linksaf.
10.U volgt de weg tot de T-splitsing na het dubbele hekje en gaat hier rechtsaf. Volg de weg
tot de kruising Veerstraat Het Zand.
11. Ga rechtsaf de Veerstraat in en loop rechtdoor tot De Raetsingel voorbij het parkeerterrein
Weijerplein.
12.Ga rechtsaf op De Raetsingel. U bent gearriveerd bij het informatiebord.
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Terug naar het overzicht

Route 8

2,9 km Boxmeer Brestbos
Volgende pagina

Startpunt informatiebord aan de onverharde weg
bij de kruising Floralaan - Graafseweg/ Rijkevoortseweg.
1. Loop vanaf het informatiebord de onverharde weg op voorbij het kleine hekje en het bordje
met `Het Brestbos´.
2. Negeer zijpaden en volg de weg tot de splitsing met een onverhard bospad met slagboom
van links.
Op dit punt start de verbindingsroute van de oranje eekhoorn-route, die u zojuist heeft
gevolgd, naar de licht blauwe eikel-route die ten zuidwesten van Boxmeer door het bosgebied
Schraalzand loopt. Voor deze route gaat u niet linksaf het bos in, maar loopt u rechtdoor en
volgt u de routemarkeringen met de zwarte pijlen en het symbool “naar eikel”. Zie verder de
routebeschrijving Verbindingsroute 6 OP PAGINA 24
3. Ga linksaf het bos in en passeer de slagboom. Op de kruising direct na de lage wal-metsloot rechtsaf.
4. Volg het paadje met de bocht mee naar links, negeer zijpaden en loop voorbij een open
plek.
5. Kom uit op een splitsing en ga hier linksaf. Volg het pad tot een kruising met rode paaltjes
van de trimroute.
6. Ga linksaf, blijf het pad volgen, passeer een sloot met wallen en loop door tot op de
kruising.
7. Ga rechtdoor, passeer nog een sloot met wallen en ga op de volgende kruising rechtsaf.
8. Volg het pad en ga op de splitsing rechtdoor.
9. Op de kruising gaat u linksaf en aan het einde van het paadje op de T-splitsing rechtsaf.
10.Volg het pad rechtdoor en ga op de 2e splitsing linksaf.
11. Ga direct na een hoge wal rechtsaf op de T-splitsing en volg het pad langs de wal tot de Tsplitsing met de brede onverharde weg. Op de onverharde weg rechtsaf, u bent
gearriveerd bij het informatiebord.
Op dit punt starten de verbindingsroutes van de oranje eekhoorn-route, die u zojuist heeft
gevolgd, naar de paarse das-route ten noordoosten van Boxmeer en de donker blauwe
ijsvogel-route ten noordwesten van Beugen. Voor deze routes volgt u de routemarkeringen
met de zwarte pijlen en de symbolen “naar das” en “naar ijsvogel” in de richting van de
verharde weg en het spoor. Zie verder de routebeschrijvingen Verbindingsroutes 4b en 5 OP
PAGINA 22 en 23
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Terug naar het overzicht

Route 9

5,1 km Sambeek Sluizencomplex
Volgende pagina

Startpunt het informatiebord op het plein bij de kerk
langs de Grotestraat in Sambeek.
Startpunt is het informatiebord op het plein bij de kerk langs de Grotestraat in Sambeek.
1. Loop vanaf het informatiebord het voetpad op langs de kerk richting gemeenschapshuis
Elzenhof.
2. U komt uit op de Torenstraat en gaat hier linksaf. Volg de Torenstraat rechtdoor, steek de
Stalenberg over en kom aan het einde van de straat uit op een parkeerplaats.
3. Ga over de parkeerplaats linksaf door een speeltuintje en kom uit op de St. Janslaan.
4. Ga hier linksaf en loop door tot de kruising met de Grotestraat.
5. Blijf aan deze zijde van de Grotestraat en ga rechtsaf. Passeer de grote lindeboom aan uw
rechterhand.
6. Steek vlak voor de waterloop Sambeekse Uitwatering de Grotestraat over naar links en
loop de weg Oude Waranda in.
7. Volg deze weg met de bochten mee tot op de splitsing met de Maasstraat.
8. Ga hier rechtsaf en volg de Maasstraat tot de splitsing met de onverharde weg van rechts.
Op dit punt start de verbindingsroute van de rode kievit-route, die u zojuist heeft gevolgd, naar
de gele haas-route ten oosten van Vortum-Mullem. Voor deze route volgt u de
routemarkeringen met de zwarte pijlen en het symbool “naar haas” rechtsaf de onverharde
weg in. Zie verder de routebeschrijving Verbindingsroute 8 OP PAGINA 25
9. Blijf de asfaltweg volgen tot aan het stuw- en sluizencomplex.
10.Ga hier linksaf en volg de weg omhoog tot op de parkeerplaats van het complex.
11. Ga op de parkeerplaats linksaf en loop over het gras tussen de bomen richting een trapje
en een klaphek.
12.Passeer het klaphek en volg het paadje langs de Maas tot het bankje op de splitsing.
Verlaat de Maas en ga linksaf langs de waterloop.
Op dit punt start de verbindingsroute van de rode kievit-route, die u zojuist heeft gevolgd, naar
de groene kasteel-route die ten oosten van Boxmeer door het Maasheggen gebied loopt. Voor
deze route volgt u de routemarkeringen met de zwarte pijlen en het symbool “naar kasteel”
rechtdoor langs de gele aanlegsteigers. Zie verder de routebeschrijving Verbindingsroute 7
OP PAGINA 24
13.Het onverharde pad komt uit op de asfaltweg (Maasstraat) waar u rechtsaf gaat.
14.Bij de eerste gelegenheid gaat u rechtsaf een onverhard pad op tussen de geschoren
heggen. Volg het pad tot het informatiebord over het Maasheggengebied en ga hier linksaf.
15.Ga op de driesprong links en kom uit op een asfaltweg langs de sportvelden. Volg deze
weg naar rechts tot de splitsing met de Bergstraat.
16.U gaat op de Bergstraat links en komt uit op de Grotestraat waar u linksaf gaat. Volg de
Grotestraat rechtdoor tot het informatiebord op het plein bij de kerk. U bent gearriveerd bij
het startpunt van de wandeling.
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Terug naar het overzicht

Route 10

4,1 km Vortum-Mullem Vortumse Bergen
Volgende pagina

Startpunt het informatiebord bij het bankje naast de kruising
van de doorgaande weg met de St. Cornelisstraat in Vortum-Mullem.
1. Loop vanaf het informatiebord over het fietspad richting de kruising van de
St. Cornelisstraat met de doorgaande weg.
2. Steek de doorgaande weg over richting Veerweg/ Klein Vortum. U gaat rechtdoor, verlaat
Vortum-Mullem en passeert de dijk.
3. Volg de Veerweg rechtdoor. Passeer de St. Jansbeek en loop door tot de kruising met de
onverharde weg van rechts.
4. U gaat op de kruising linksaf langs de bosrand, richting Veerweg nr 3. Ga vóór het bord
natuurpad´ rechtsaf het bospad op.
Op dit punt start de verbindingsroute van de gele haas-route, die u zojuist heeft gevolgd, naar
de rode kievit-route ten oosten van Sambeek. Voor deze route volgt u de routemarkeringen
met de zwarte pijlen en het symbool “naar kievit” rechtdoor. Zie verder de routebeschrijving
Verbindingsroute 8 OP PAGINA 25
5. U passeert de slagboom en gaat in het bos rechtsaf door een hekje vlak voor het einde
van het bos. Volg de pad de helling op tussen de bomen door. Blijf het pad volgen tot op
de kruising in het bos en ga hier rechtsaf richting de slagboom.
6. Direct na de slagboom gaat u op de verharde weg linksaf en vlak daarna op de kruising
met het onverharde pad met de slagboom aan de rechterkant rechtsaf het onverharde pad
op.
Op dit punt start de verbindingsroute van de gele haas-route, die u zojuist heeft gevolgd, naar
de paarse egel-route die ten oosten van Groeningen door de Groeningse Bergen loopt. Voor
deze route volgt u de routemarkeringen met de zwarte pijlen en het symbool “naar egel”
rechtdoor over de asfaltweg. Zie verder de routebeschrijving Verbindingsroute 11 OP PAGINA
26
7. Houdt op de Y-splitsing rechts aan en ga direct na de slagboom linksaf op een breed pad.
8. Ga op de driesprong bij het bankje rechtsaf. Negeer zijpaden en volg het pad rechtdoor.
9. U passeert de dijk en gaat op de asfaltweg onderaan de dijk rechtsaf. Negeer na ca 50
meter de verharde weg naar links. Volg de weg tot op de T-splitsing met de Veerweg en ga
hier linksaf.
10.Steek de doorgaande weg over en ga op het fietspad rechtsaf tot het bankje. U bent
gearriveerd bij het informatiebord.
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Terug naar het overzicht

Route 11

6,0 km Vortum-Mullem Oeffeltse Raam
Volgende pagina

Startpunt het informatiebord bij het bankje naast de kruising
van de doorgaande weg met de St. Cornelisstraat in Vortum-Mullem.
1. Loop vanaf het informatiepaneel de St. Cornelisstraat in langs huisnummer 2. Volg de weg
rechtdoor langs de Rooms Katholieke School, de kerk en de speelplaats.
2. Blijf de weg volgen tot vlak vóór het einde bebouwde kom Vortum-Mullem.
3. Ga hier linksaf, steek het spoor over en blijf de weg volgen tot de kruising met de
Langstraat, hier gaat u rechtsaf.
Op dit punt start de verbindingsroute van de donker blauwe vis-route, die u zojuist heeft
gevolgd, naar de oranje bloem-route die ten westen van Groeningen langs de Oeffeltse Raam
loopt. Voor deze route volgt u de routemarkeringen met de zwarte pijlen en het symbool “naar
bloem” linksaf de Langstraat op. Zie verder de routebeschrijving Verbindingsroute 10 OP
PAGINA 26
4. Negeer zijwegen en volg de weg tot de T-splitsing met de Radioweg. U steekt de
Radioweg over en gaat op het fietspad linksaf.
Op dit punt start de verbindingsroute van de donker blauwe vis-route, die u zojuist gevolgd
heeft, naar de licht blauwe eikel-route die ten westen van Boxmeer door het bosgebied
Schraalzand loopt. Voor deze route volgt u de routemarkeringen met de zwarte pijlen en het
symbool “naar eikel” rechtsaf, door het hek en langs het water. Zie verder de routebeschrijving
Verbindingsroute 6 OP PAGINA 25
5. Volg de weg, passeer de beek Oeffeltse Raam en steek direct hierna de weg over naar
links.
6. Ga door het hek en volg het pad langs het water tot op de asfaltweg. Op de asfaltweg
linksaf en de weg volgen tot de kruising bij paddestoel 22788/001.
Op dit punt start de verbindingsroute van de donker blauwe vis-route, die u zojuist heeft
gevolgd, naar de oranje bloem-route die ten westen van Groeningen langs de Oeffeltse Raam
loopt. Voor deze route volgt u de routemarkeringen met de zwarte pijlen en het symbool “naar
bloem” rechtsaf. Zie verder de routebeschrijving Verbindingsroute 10 OP PAGINA 26
7. U steekt de kruising over en volgt de Heiweg rechtdoor.
8. Steek het spoor over en loop Vortum-Mullem in.
9. U gaat op de driesprong bij de paddestoel rechtsaf. Volg de weg, passeer de speelplaats,
de kerk en de school en volg de weg met de bocht mee tot de kruising met de doorgaande
weg. U bent gearriveerd bij het informatiebord.
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Terug naar het overzicht

Route 12

4,4 km Groeningen Groeningse Bergen
Volgende pagina

Startpunt het informatiebord in het parkje bij de kerk van Groeningen.
1. Volg vanaf het informatiebord de paaltjes met het voetpad mee richting het woonhuis en ga
vóór het woonhuis rechtsaf richting de Groeningseweg.
2. U steekt de Groeningseweg over en gaat linksaf langs huisnummer 36. Volg de weg tot het
voetpad met het dubbele hekje en ga door het hekje rechtsaf richting de Maasstraat.
3. Volg de Maasstraat met de bocht mee naar rechts en verlaat Groeningen. Passeer de dijk.
4. Volg de weg rechtdoor tot op de kruising met onverharde paden aan de bosrand.
5. Steek de kruising rechtdoor over en ga op de driesprong rechtsaf.
6. U volgt de weg tot de T-splitsing en gaat hier rechtsaf.
Op dit punt start de verbindingsroute van de paarse egel-route, die u zojuist heeft gevolgd,
naar de gele haas-route die ten oosten van Vortum-Mullem door de Vortumse Bergen loopt.
Voor deze route volgt u de routemarkeringen met de zwarte pijlen en het symbool “naar
haas”, u gaat niet naar rechts op de T-splitsing maar linksaf. Zie verder de routebeschrijving
Verbindingsroute 11.
7. Ga na ca 300 meter rechtsaf een smal pad tussen twee hagen in. Volg dit pad tot op de Tsplitsing met een breed onverhard pad na een open plek in het bos.
8. Ga op het brede onverharde pad rechtsaf.
Op dit punt start de verbindingsroute van de paarse egel-route, die u zojuist gevolgd heeft,
naar de groene watermolen-route die ten oosten van Vierlingsbeek door de uiterwaarden
loopt. Voor deze route gaat u niet rechtsaf op het brede pad maar volgt u de
routemarkeringen met de zwarte pijlen en het symbool “naar watermolen” linksaf. Zie verder
de routebeschrijving Verbindingsroute 12.
9. Volg het brede pad tot op de kruising direct na de slagboom. Op de kruising gaat u linksaf
de asfaltweg op.
10.Volg de asfaltweg rechtdoor, passeer de dijk en loop Groeningen binnen. U volgt de weg
tot de kruising met de Groeningsestraat, steekt deze over en gaat linksaf.
11. Volg de Groeningsestraat rechtdoor tot het voetpad vóór het parkje aan de rechterkant
direct na de woning. Volg het voetpad het parkje in. U bent gearriveerd bij het
informatiebord.
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Terug naar het overzicht

Route 13

4,9 km Groeningen Oeffeltse Raam
Volgende pagina

Startpunt het informatiebord in het parkje bij de kerk van Groeningen.
1. Volg vanaf het informatiebord de paaltjes met het voetpad mee richting het woonhuis en ga
vóór het woonhuis linksaf langs het speelveld.
2. Op de T-splitsing met de Voortweg gaat u linksaf. Negeer de doodlopende weg van links
en blijf de weg volgen. Verlaat Groeningen.
3. Volg de weg en passeer de St. Jansbeek. Steek het spoor over en ga direct daarna
rechtsaf de Kiekuutweg op.
4. Volg de weg langs het spoor en met de bocht mee linksaf (Herselsedijk). Volg de weg
rechtdoor tot paddestoel 22787 op de kruising met de Langstraat. Ga bij deze paddestoel
rechtdoor de onverharde weg op.
Op dit punt start de verbindingsroute van de oranje bloem-route, die u zojuist gevolgd heeft,
naar de donker blauwe vis-route die ten westen van Vortum-Mullem loopt. Voor deze route
volgt u de routemarkeringen met de zwarte pijlen en het symbool “naar vis” rechtsaf de
Langstraat in. Zie verder de routebeschrijving Verbindingsroute 10.
5. U steekt de Oeffeltse Raam over en gaat direct hierna linksaf langs het water. U loopt door
tot op de verharde weg.
6. Op de verharde weg gaat u linksaf de brug over en direct na de brug rechtsaf. Volg het pad
op de oever tussen het water en de houtwal.
7. Vóórdat het water naar rechts buigt gaat het wandelpad linksaf door de houtwal tot op de
verharde weg. Ga op de verharde weg rechtsaf en volg de weg rechtdoor tot de kruising bij
het spoor.
8. Steek de kruising en het spoor over en volg de Voortweg rechtdoor.
9. Volg in Groeningen de Voortweg tot het speelveld en ga hier links omheen (doodlopende
weg) voorbij de parkeerplaats. Op het voetpad gaat u rechtsaf het parkje bij de kerk in. U
bent gearriveerd bij het informatiebord.
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Terug naar het overzicht

Route 14

4,4 km Vierlingsbeek Uiterwaarden
Volgende pagina

Startpunt het informatiebord bij het parkeerterrein naast de kerk van Vierlingsbeek.
Op dit punt starten de verbindingsroutes van het informatiebord in Vierlingsbeek naar de
oranje bloem-route en de paarse egel-route bij het informatiebord in Groeningen. Voor deze
routes volgt u de routemarkeringen met de zwarte pijlen en de symbolen “naar bloem” en
“naar egel” de Spoorstraat in richting de bibliotheek. Zie verder de routebeschrijving
Verbindingsroute 13.
1.
2.
3.
4.

Loop links langs de kerk de Pastoor Jansenstraat in en volg deze rechtdoor.
U gaat op splitsing met Kreupelstraat rechtdoor.
Steek de kruising over en volg de weg (Hulder).
Op de Y-splitsing met de Beekstraat houdt u links aan, loop langs het bord verboden in te
rijden na 100 meter.
5. Negeer de onverharde weg van rechts en blijf de asfaltweg volgen.
6. Ga op de T-splitsing met de Grotestraat rechtsaf, steek de Molenbeek over en verlaat
Vierlingsbeek.
7. Nu volgt u de weg rechtdoor en gaat u voor het bos links af een asfalt weg in. Met het bos
aan uw rechterhand loopt u door tot de eerste kruising.
8. Hier slaat u linksaf een doodlopend pad in.
9. Aan het einde van het pad gaat u achter de slagboom rechtsaf langs een akker.
10.Net na de akker gaat u links af over een graspaadje.
11. Bij een ijzeren poort gaat u rechts richting Maas.
12.Voor dat u bij de Maas bent volgt u links een paadje parallel aan de Maas, u komt nu langs
een informatiebord over de ruïne het Oortje.
13.Aan het einde van het pad steekt u een bruggetje over en bij de verharde weg slaat u
linksaf.
14.Nu loopt u rechtdoor de bebouwde kom van Vierlingsbeek in.
15.U slaat rechtsaf bij een zijweg naar rechts waar landbouwvoertuigen niet in mogen.
16.Bij de T splitsing met D'n Umloop gaat u links.
17.Vervolgens komt u bij de kruising met de Grotestraat.

Op dit punt start de verbindingsroute van de groene watermolen-route, die u zojuist heeft
gevolgd, naar de paarse egel-route die door de Groeningse Bergen ten oosten van
Groeningen loopt. Voor deze route gaat u rechtsaf en volgt u de routemarkeringen met de
zwarte pijlen en het symbool “naar egel”. Zie verder de routebeschrijving Verbindingsroute 12.
18.Bij de kruising met de Grotestraat steekt u over en gaat rechtdoor langs de bakker. Na
korte tijd arriveert u bij het kerkplein en het startpunt van de wandeling.
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Terug naar het overzicht

Route 15

5,3 km Vierlingsbeek Molenbeek

Volgende pagina

Startpunt het informatiebord bij het parkeerterrein naast de kerk van Vierlingsbeek.
1.
2.
3.
4.

Loop links langs de kerk de Pastoor Jansenstraat in en volg deze rechtdoor.
U gaat op splitsing met Kreupelstraat rechtdoor.
Steek de kruising over en volg de weg (Hulder).
Op de Y-splitsing met de Beekstraat houdt u links aan, loop langs het bord verboden in te
rijden na 100 meter.
5. Negeer de onverharde weg van rechts en blijf de asfaltweg volgen.
6. Ga op de T-splitsing met de Grotestraat rechtsaf, steek de Molenbeek over en verlaat
Vierlingsbeek.
7. Op de Sleybergweg gaat u rechtsaf en volg de asfaltweg rechtdoor.
8. Ga direct na het hekwerk aan uw rechterhand rechtsaf over een graspad richting de
bosrand. Direct in de bosrand linksaf het bospad op. Negeer alle zijpaden en blijf het
bospad rechtdoor volgen tot de T-splitsing met de asfaltweg na de slagboom.
9. Ga op de asfaltweg rechtsaf en direct na de brug linksaf (eigen weg). Volg de oprijlaan en
ga voor de boerderij linksaf over de witte brug. Volg na de brug het pad tot de kruising.
10.Steek de kruising met de verharde weg over en ga rechtdoor. Steek nogmaals een
verharde weg over en ga rechtdoor.
11. Op de T-splitsing met de verharde weg gaat u linksaf. Houdt op de Y-splitsing rechts aan
op de asfaltweg.
12.Vlak voor het einde van het bos gaat u linksaf een smal bospad op. Aan het einde van het
pad linksaf langs de bosrand.
13.Op de T-splitsing na de slagboom rechtsaf. Volg de weg rechtdoor tot op de verharde weg.
14.U gaat op de verharde weg rechtsaf. Op de T-splitsing met de Grotestraat blijft u aan deze
zijde van de Grotestraat en gaat u linksaf.
15.U kruist de Molenbeek en blijft de weg rechtdoor volgen. Vervolgens gaat u linksaf de weg
Hulder in.
16.Volg de weg met de bocht mee en negeer het onverharde pad aan de linkerkant.
17.Op de Y-splitsing met de Beekstraat rechts aanhouden richting de kerk. Volg de weg tot
het parkeerterrein voorbij de kerk. U bent gearriveerd bij het informatiebord.
Op dit punt starten de verbindingsroutes van het informatiebord in Vierlingsbeek naar de
oranje bloem-route en de paarse egel-route bij het informatiebord in Groeningen. Voor deze
routes volgt u de routemarkeringen met de zwarte pijlen en de symbolen “naar bloem” en
“naar egel” de Spoorstraat in richting de bibliotheek. Zie verder de routebeschrijving
Verbindingsroute 13 OP PAGINA 28
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Terug naar het overzicht

Verbindingsroutes
Volgende pagina

Verbindingsroute 1 tussen salamander en kikker
Kleur:
Zwart
Route:
van salamander naar kikker
Symbool:
“naar kikker”
Deze verbindingsroute start waar de rode route naar Oeffelt naar rechts afslaat na het passeren van de brug over de
Oeffeltse Raam.
1. Loop vanaf dit punt rechtdoor en blijf dit pad volgen tot u bij de Maas bent aangekomen.
2. Aangekomen bij de Maas slaat u rechtsaf en volgt u de rivier in de richting van de grote brug.
3. U passeert onderweg camping de Maasvallei en komt vervolgens bij een restaurant.
4. Terwijl de weg rechtsaf om het restaurant heen buigt, slaat u linksaf bij het informatiebord.
5. Het pad buigt direct af naar rechts en meteen weer naar links, waarna u de Maas blijft volgen.
6. Na verloop van tijd loopt u onder de brug door en vervolgt uw weg langs de rivier.
7. Later buigt het pad naar rechts, weg van de rivier en dan weer terug naar links, waarna u even later bij een
kruising aankomt.
8. Op deze kruising gaat u links en dan meteen weer rechts (feitelijk rechtdoor) en vervolgt u uw weg.
9. Bij een splitsing met een pad van rechts komt u uit bij de gele kikker-route. U gaat hier rechtdoor en volgt deze
route verder richting Beugen

Verbindingsroute 1 tussen kikker en salamander
Kleur:
Zwart
Route:
van kikker naar salamander
Symbool:
“naar salamander”
Startpunt van deze route is de haakse bocht op ongeveer tweederde van de gele kikker-route.
1. Waar de gele route na de haakse bocht naar rechts afslaat, gaat u naar links en vervolgt uw weg in
noordoostelijke richting.
2. U bereikt een uitgerekte kruising waar u eerst links aanhoudt en dan weer direct rechts afslaat (feitelijk loopt u
rechtdoor).
3. U volgt nu dit pad tot u bij de Maas aankomt. Bij de Maas slaat u linksaf en volgt u de rivier.
4. Halverwege loopt u onder de brug door en vervolgt uw weg.
5. Na verloop van tijd maakt de weg een bocht naar rechts en direct weer naar links, waarna u op de verharde
weg uitkomt. Aan de overzijde ligt een restaurant.
6. Hier houdt u rechts aan en blijft de Maasoever volgen.
7. Even na het passeren van camping de Maasvallei slaat u linksaf en verlaat u de Maasoever.
8. U blijft dit pad volgen tot u na het passeren van een slootje uitkomt bij de rode salamander-route.
9. Daar slaat u linksaf en volgt u verder de rode route richting Oeffelt.
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Terug naar het overzicht

Verbindingsroutes
Volgende pagina

Verbindingsroute 2 tussen vlinder en ijsvogel
Kleur:
Zwart
Route:
van vlinder naar ijsvogel
Symbool:
“naar ijsvogel”
Startpunt van deze verbindingsroute is de locatie waar de spoordijk van het Duits Lijntje gekruist wordt door de
asfaltweg.
1. Nadat u door het hek bent gekomen slaat u, waar de bruine vlinder-route rechtdoor de weg over steekt, linksaf de
asfaltweg in.
2. U passeert de brug over de beek Oeffeltse Raam en vervolgt uw weg rechtdoor.
3. U neemt de eerste weg naar rechts, genaamd Hoog Werveld (huisnr. 2-4, 5-8)
4. Na het passeren van een boerderij buigt de weg naar rechts af. Blijf de weg volgen die even later weer terug naar
links buigt.
5. Rechts van u passeert u de Vilthoeve en even later komt u op een kruising met de Gerritsweg.
6. Steek de Gerritsweg over en vervolg uw weg rechtdoor.
7. De weg buigt nu licht af naar links en loopt langs de bosrand verder.
8. Na verloop van tijd komt u aan bij de donker blauwe ijsvogel-route die van rechts uit het bos komt. U loopt hier
rechtdoor en volgt de donker blauwe route door het natuurgebeid De Vilt richting Beugen.

Verbindingsroute 2 tussen ijsvogel en vlinder
Kleur:
Zwart
Route:
van ijsvogel naar vlinder
Symbool:
“naar vlinder”
Deze route start daar waar de donker blauwe ijsvogel-route via een smal bospad het bos weer uitloopt en rechts
afslaat.
1. Daar waar de donker blauwe ijsvogelroute naar rechts afslaat, slaat u nu links af.
2. U verlaat de bosrand en komt aan bij een kruising met de Gerritsweg. Steek de Gerritsweg over en vervolg uw
weg rechtdoor.
3. Nadat u de Vilthoeve aan uw linkerhand voorbij loopt buigt de weg af naar rechts. Volg de weg en sla vervolgens
linksaf voor de boerderij langs.
4. Aan het einde van de weg komt u op een t-splitsing waar u linksaf slaat.
5. U passeert nu de brug over de Oeffeltse Raam en bereikt de spoordijk van het historische Duits Lijntje.
6. Bovenop de dijk gaat u linksaf door het hek en loopt u de oude spoordijk op.
7. U vervolgt nu de bruine vlinder-route richting Oeffelt.
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Verbindingsroute 3 tussen kikker en das
Kleur:
Zwart
Route:
van kikker naar das
Symbool:
“naar das”
Startpunt van deze route is daar waar de gele kikker-route de dijk overgaat.
1. Daar waar de gele kikker-route op de dijk linksaf slaat, gaat u rechtdoor en loopt u de dijk weer af.
2. Even later buigt de verharde weg af naar links terwijl een zandpad rechtdoor loopt. Volg hier het zandpad.
3. Al slingerend bereikt dit pad een afgesloten arm van de Maas. Hier volgt u het pad rechtsaf langs het water.
4. Blijf dit pad volgen tot u bij een verharde weg uitkomt. Hier slaat u linksaf.
5. U passeert nu achtereenvolgens een jachthaven en een industrieterrein en komt vervolgens uit bij de kruising met
de Veerweg. U steekt de Veerweg over een loopt rechtdoor de doodlopende weg in, voorbij het Veerhuis.
6. Aan het eind van deze weg slaat u rechtsaf en loopt u over de dijk langs de oever van de Maas verder.
7. U blijft de dijk volgen onder de Brug door.
8. Na geruime tijd kunt u rechtsaf tussen betonnen kubussen door een zandpad in. Hier bent u aangekomen bij de
paarse dassen-route richting Boxmeer. U volgt nu verder deze route richting een hoog populierenbos aan de
horizon.

Verbindingsroute 3 tussen das en kikker
Kleur:
Zwart
Route:
van das naar kikker
Symbool:
“naar kikker”
Startpunt van deze route is het punt waar de paarse dassen-route vanaf de oever van de Maas naar links afbuigt
richting Boxmeer.
1. Daar waar de paarse route linksaf slaat tussen de betonnen kubussen door, vervolgt u uw weg rechtdoor terwijl u
de Maasoever blijft volgen.
2. Na verloop van tijd loopt u onder de Brug Boxmeer door, waarna u de rivierdijk rechtdoor blijft volgen.
3. Na verloop van tijd kunt u linksaf de dijk verlaten. U loopt langs het Veerhuis en bereikt de kruising met de
Veerweg.
4. Steek de Veerweg over en loop rechtdoor de Beugense Maasstraat in.
5. U loopt nu eerst een industrieterrein voorbij, gevolg door een jachthaven.
6. Voorbij de jachthaven buigt de weg licht naar links. Kort daarna loopt u rechtsaf het fietspad in.
7. Het fietspad volgt eerst al slingerend het water van een afgesloten Maasmeander, waarna het afbuigt naar links.
Blijf dit pad volgen.
8. Uiteindelijk komt u op een verharde weg die u rechtdoor volgt tot u de dijk bereikt.
9. Loop de dijk op en volg nu verder het laatste deel van de gele kikker-route richting Beugen. Indien u uw
wandeling wilt verlengen, kunt u in plaats van rechtdoor ook op de dijk naar rechts, waarmee het grootste deel
van de gele kikker-route nog voor u ligt.
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Verbindingsroute 4a tussen eekhoorn en ijsvogel
Kleur:
Zwart
Route:
van eekhoorn naar ijsvogel
Symbool:
“naar ijsvogel”
Startpunt is het informatiebord aan de onverharde weg bij de kruising Floralaan - Graafseweg/ Rijkevoortseweg.
1. Loop vanaf het informatiebord richting de verharde weg en het spoor.
2. Steek de weg en het spoor over en ga direct na het spoor linksaf op de Parallelweg. Loop door tot de eerste
splitsing na Hoge Startwijk.
3. Ga rechtsaf de onverharde weg op en volg deze tot het einde. Ga rechtsaf en direct links tot op de kruising.
4. Steek de kruising over en volg de asfaltweg tot het voetpad bij het bord Ecozone Maasbroekse Blokken aan de
linkerkant.
5. Ga linksaf en volg het voetpad langs een uitkijkpunt met bankjes tot het einde.
6. Ga op de T-splitsing met de verharde weg aan de rand van de woonwijk linksaf. Blijf rechtdoor lopen en volg het
fietspad tot de kruising met fietspaden na het dubbele hek.
7. Op de kruising gaat u linksaf onder de snelweg door.
Op dit punt start de verbindingsroute naar de paarse das-route die ten oosten van Boxmeer door het Maasheggen
gebied loopt. Voor deze route volgt u de routemarkeringen met de zwarte pijlen en het symbool “naar das” rechtdoor
en niet linksaf onder de snelweg door. Zie verder de routebeschrijving Verbindingsroute 5 OP PAGINA 25
8. Aan het einde van het fietspad rechtdoor de Boxmeerseweg in.
9. Vervolgens bij de kruising met Lange heggen linksaf slaan.
10. Op de Lange heggen net achter het bord einde bebouwde kom Beugen rechtsaf een paadje op. Dit paadje wordt
een voetpad langs een weg in een woonwijk.
11. Blijf de weg rechtdoor volgen en kom uit op de T-splitsing met de Dorpsstraat.
12. Ga op de Dorpsstraat linksaf en loop door tot de splitsing met Heiveldsestraat.
13. Ga rechtaf de Heiveldsestraat in en loop door tot de splitsing met de onverharde weg van rechts. Ga hier
rechtsaf.
14. Volg de weg langs het bordje De Vilt tot de kruising met het bankje bij het water. Voor de donker blauwe ijsvogelroute gaat u hier rechtdoor en volgt u de routemarkeringen met de blauwe pijlen en het symbool “ijsvogel”.
Verbindingsroute 4a tussen ijsvogel een eekhoorn
Kleur:
Zwart
Route:
van ijsvogel naar eekhoorn
Symbool:
“naar eekhoorn”
Startpunt is de kruising met het bankje bij het water aan de rand van De Vilt.
1. Ga op de kruising linksaf, volg de onverharde weg tot de T-splitsing met de Heiveldsestraat en ga hier linksaf.
2. Volg de weg en kom uit op de T-splitsing met de Dorpsstraat.
3. Ga linksaf en loop door tot de splitsing met Moerkamp.
4. Ga op Moerkamp rechtsaf en blijf de weg rechtdoor volgen.
5. Loop in de bocht naar links rechtdoor over het fiets-voetpad en kom uit op de kruising met de verharde weg.
6. Sla hier linksaf de Lange heggen in.
7. Bij de STOP kruising slaat u rechtsaf de Boxmeerseweg in.
8. Aan het einde van deze weg gaat u rechtdoor onder de snelweg door en volgt het fietspad tot een kruising van
fietspaden.
Op dit punt start de verbindingsroute naar de paarse das-route die ten oosten van Boxmeer door het Maasheggen
gebied loopt. Voor deze route volgt u de routemarkeringen met de zwarte pijlen en het symbool “naar das” linksaf
richting het viaduct. Zie verder de routebeschrijving Verbindingsroute 4 OP PAGINA 21 en 22
9. U gaat op de kruising van fietspaden rechtsaf. Het fietspad komt uit in een woonwijk. Volg rechtdoor en ga bij het
bord Ecozone Maasbroekse Blokken rechtsaf het wandelpad op.
9. Volg het pad langs een uitkijkpunt met bankjes en kom uit op een T-splitsing met een asfaltweg. Ga hier rechtsaf
en volg de weg tot de kruising.
10. Steek de kruising over en ga rechtsaf op Hoge Startwijk en direct weer linksaf een onverharde weg op.
11. Volg deze weg tot de T-splitsing met de asfaltweg bij het spoor en ga hier linksaf. Loop door tot de kruising met
de Floralaan bij de spoorwegovergang.
12. Ga rechtsaf en steek het spoor over. Volg de weg over het voetpad tot de kruising met de Graafseweg/
Rijkevoortseweg.
13. Steek de weg over, ga rechtsaf en direct weer links de onverharde weg naar het bos in. U bent gearriveerd bij het
informatiebord van de oranje eekhoorn-route. Voor deze route volgt u de routemarkeringen met de oranje pijlen
en het symbool “eekhoorn”.
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Verbindingsroute 4b tussen das en ijsvogel
Kleur:
Zwart
Route:
van das naar ijsvogel
Symbool:
“naar ijsvogel”
Startpunt is de splitsing van onverharde paden bij het bordje doodlopende weg.
1. Ga niet linksaf met de paarse route maar loop rechtdoor langs het bordje doodlopende weg. Volg het pad, ga
direct na het slootje rechtsaf, een smalle doorgang langs een hekje en meteen links over een paadje onderaan
het talud.
2. U volgt het paadje tot een hek, gaat hierdoor heen en direct daarna rechtsaf onder het viaduct door.
3. Op de kruising van fietspaden na het viaduct rechtsaf onder de snelweg door.
Op dit punt start de verbindingsroute naar de oranje eekhoorn-route die door het Brestbos ten westen van Boxmeer
loopt. Voor deze route volgt u de routemarkeringen met de zwarte pijlen en het symbool “naar eekhoorn” rechtdoor.
Zie verder de routebeschrijving Verbindingsroute 5 OP PAGINA 23
4. Loop hier rechtdoor, het fietspad loopt over in de Boxmeerseweg die u rechtdoor volgt tot de eerste kruising.
5. Bij de kruising gaat u linksaf de Lange heggen in.
6. Hier loopt u door tot net achter het bord einde bebouwde kom Beugen, waar u rechts een paadje in loopt. Het
paadje wordt een voetpad langs een weg in een woonwijk.
7. Blijf het voetpad rechtdoor volgen en kom uit op de T-splitsing met de Dorpsstraat.
8. Ga op de Dorpsstraat linksaf en loop door tot de splitsing met Heiveldsestraat.
9. Ga rechtsaf de Heiveldsestraat in en loop door tot de splitsing met de onverharde weg van rechts en ga hier
rechtsaf.
10. Volg de weg langs het bordje De Vilt tot de kruising met het bankje bij het water. Voor de donker blauwe ijsvogelroute gaat u hier rechtdoor en volgt u de routemarkeringen met de blauwe pijlen en het symbool “ijsvogel”.

Verbindingsroute 4b tussen ijsvogel en das
Kleur:
Zwart
Route:
van ijsvogel naar das
Symbool:
“naar das”
Startpunt is de kruising met het bankje bij het water aan de rand van De Vilt.
1. Ga op de kruising linksaf, volg de onverharde weg tot de T-splitsing met de Heiveldsestraat en ga hier linksaf.
2. Volg de weg en kom uit op de T-splitsing met de Dorpsstraat.
3. Ga linksaf en loop door tot de splitsing met Moerkamp.
4. Ga op Moerkamp rechtsaf. Blijf de weg rechtdoor volgen.
5. Loop in de bocht naar links rechtdoor over en paadje en kom uit op de kruising met de verharde weg.
6. Hier slaat u linksaf tot aan een STOP kruising.
7. Bij de stopkruising slaat u rechtsaf de Boxmeerseweg in.
8. Deze weg loopt over in een fietspad dat u rechtdoor volgt.
9. Vervolgens gaat u onder de snelweg door tot een kruising van fietspaden. Op de kruising slaat u linksaf.
Op dit punt start de verbindingsroute naar de oranje eekhoorn-route die ten westen van Boxmeer door het Brestbos
loopt. Voor deze route volgt u de routemarkeringen met de zwarte pijlen en het symbool “naar eekhoorn” rechtsaf in
de richting van de woonwijk. Zie verder de routebeschrijving Verbindingsroute 4a OP PAGINA 21
10. Ga links onder het viaduct door en ga direct hierna linksaf door het hek een graspad op onderaan het talud.
11. Volg het paadje over de dijk, ga vlak voor de sloot rechtsaf door een smalle doorgang langs een hekje en kom uit
op een breed onverhard pad.
12. Ga op het brede pad linksaf en loop door tot de splitsing. Voor de paarse das-route volgt u de routemarkeringen
met de paarse pijlen en het symbool “das” rechtsaf.
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Verbindingsroute 5 tussen das en eekhoorn
Kleur:
Zwart
Route:
van das naar eekhoorn
Symbool:
“naar eekhoorn”
Startpunt is de splitsing van onverharde paden bij het bordje doodlopende weg.
1. Ga niet linksaf met de paarse route maar loop rechtdoor langs het bordje doodlopende weg. Volg het pad, ga
direct na het slootje rechtsaf, een smalle doorgang langs een hekje en meteen links over een paadje onderaan
het talud.
2. Volg het paadje tot een hek, ga door het hek en direct daarna rechtsaf onder het viaduct door.
3. Op de kruising van fietspaden na het viaduct rechtdoor.
Op dit punt start de verbindingsroute naar de donker blauwe ijsvogel-route die ten noordwesten van Beugen door De
Vilt loopt. Voor deze route volgt u de routemarkeringen met de zwarte pijlen en het symbool “naar ijsvogel” rechtsaf
onder de snelweg door. Zie verder routebeschrijving Verbindingsroute 4b OP PAGINA 22
4. Het fietspad komt uit in een woonwijk. Volg rechtdoor en ga bij het bord Ecozone Maasbroekse Blokken rechtsaf
het wandelpad op.
5. Volg het pad langs een uitkijkpunt met bankjes en kom uit op een T-splitsing met een asfaltweg. Ga hier rechtsaf
en volg de weg tot de kruising.
6. Steek de kruising over en ga rechtsaf op Hoge Startwijk en direct weer linksaf een onverharde weg op.
7. Volg deze weg tot de T-splitsing met de asfaltweg bij het spoor en ga hier linksaf. Loop door tot de kruising met
de Floralaan bij de spoorwegovergang.
8. Ga rechtsaf en steek het spoor over. Volg de weg over het voetpad tot de kruising met de Graafseweg/
Rijkevoortseweg.
9. Steek de weg over, ga rechtsaf en direct weer links de onverharde weg naar het bos in. U bent gearriveerd bij het
informatiebord van de oranje eekhoorn-route. Voor deze route volgt u de routemarkeringen met de oranje pijlen
en het symbool “eekhoorn”.

Verbindingsroute 5 tussen eekhoorn en das
Kleur:
Zwart
Route:
van eekhoorn naar das
Symbool:
“naar das”
Startpunt is het informatiebord aan de onverharde weg bij de kruising Floralaan - Graafseweg/ Rijkevoortseweg.
1. Loop vanaf het informatiebord richting de verharde weg en het spoor.
2. Steek de weg en het spoor over en ga direct na het spoor linksaf op de Parallelweg. Loop door tot de eerste
splitsing na Hoge Startwijk.
3. Ga rechtsaf de onverharde weg op en volg deze tot het einde. Ga rechtsaf en direct links tot op de kruising.
4. Steek de kruising over en volg de asfaltweg tot het voetpad bij het bord Ecozone Maasbroekse Blokken aan de
linkerkant.
5. Ga linksaf en volg het voetpad langs een uitkijkpunt met bankjes tot het einde.
6. Ga op de T-splitsing met de verharde weg aan de rand van de woonwijk linksaf. Blijf rechtdoor lopen en volg het
fietspad tot de kruising met fietspaden na het dubbele hek.
7. Steek de kruising over.
Op dit punt start de verbindingsroute naar de donker blauwe ijsvogel-route die ten noordwesten van Beugen door De
Vilt loopt. Voor deze route volgt u de routemarkeringen met de zwarte pijlen en het symbool “naar ijsvogel” linksaf
onder de snelweg door. Zie verder routebeschrijving Verbindingsroute 4a OP PAGINA 21
8. Loop onder het viaduct door en ga direct hierna linksaf door het hek een graspad op onderaan het talud.
9. Volg het paadje over de dijk, ga vlak voor de sloot rechtsaf door een smalle doorgang langs een hekje en kom uit
op een breed onverhard pad.
10. Ga op het brede pad linksaf en loop door tot de splitsing. Voor de paarse das-route volgt u de routemarkeringen
met de paarse pijlen en het symbool “das” rechtsaf.
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Verbindingsroute 6 tussen eikel en eekhoorn
Kleur:
Zwart
Route:
van eikel naar eekhoorn
Symbool:
“naar eekhoorn”
Startpunt is de splitsing van de brede onverharde Raamstraat met het bospad aan de linkerkant.
1. Ga niet linksaf het bospad op maar volg de brede weg rechtdoor tot de T-splitsing met het fietspad vlak voor de
snelweg.
2. Ga rechtsaf en volg het fietspad tot het einde. Ga op de T-splitsing rechtsaf en steek bij de eerste mogelijkheid de
drukke weg over naar links.
3. Ga aan de overzijde van de drukke weg linksaf en na de laatste woning rechtsaf een onverhard pad op.
4. Volg het pad rechtdoor en met de bocht mee rechtsaf. Passeer de Oeffeltse Raam en loop door tot de splitsing
met het bospad met de slagboom aan de rechterkant. Voor de oranje eekhoorn-route volgt u de routemarkeringen
met de oranje pijlen en het symbool “eekhoorn” naar rechts het bos in.

Verbindingsroute 6 tussen eekhoorn en eikel
Kleur:
Zwart
Route:
van eekhoorn naar eikel
Symbool:
“naar eikel”
Startpunt is de splitsing van het brede pad met het bospad met slagboom aan de linkerkant.
1. Ga op de splitsing niet linksaf het bospad op maar volg de brede weg rechtdoor.
2. Passeer de Oeffeltse Raam, volg het pad met de bocht mee naar links tot het einde op de T-splitsing met de
asfaltweg en ga hier linksaf.
3. Steek bij de eerste mogelijkheid de drukke weg over naar rechts, ga aan de overzijde rechtsaf en vlak voor de
stoplichten linksaf het fietspad op.
4. Volg het fietspad rechtdoor en passeer een wildrooster.
5. Ga direct na de sloot linksaf een brede onverharde weg op langs het bos. Volg deze weg tot het bospad aan de
rechterkant. Voor de licht blauwe eikel-route gaat u hier rechtsaf het bospad op en volgt u de routemarkeringen
met de blauwe pijlen en het symbool “eikel”.

Verbindingsroute 7 tussen kievit en kasteel
Kleur:
Zwart
Route:
van kievit naar kasteel
Symbool:
“naar kasteel”
Startpunt is de T-splitsing met het bankje aan de Maas.
1. Ga niet linksaf langs het bankje maar rechtdoor langs de gele aanlegsteigers.
2. Volg het onverharde pad met de bochten mee tot de T-splitsing met de asfaltweg. Voor de groene kasteel-route
gaat u rechtsaf en volgt u de routemarkeringen met de groene pijlen en het symbool “kasteel”.

Verbindingsroute 7 tussen kasteel en kievit
Kleur:
Zwart
Route:
van kasteel naar kievit
Symbool:
“naar kievit”
Startpunt is de splitsing van de asfaltweg met de onverharde weg van rechts.
1. Ga rechtsaf de onverharde weg op en volg deze met de bochten mee langs de gele aanlegsteigers tot de
splitsing met het bankje. Voor de rode kievit-route gaat u rechtsaf langs het bankje en volgt u de
routemarkeringen met de rode pijlen en het symbool “kievit”.
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Verbindingsroute 8 tussen haas en kievit
Kleur:
Zwart
Route:
van haas naar kievit
Symbool:
“naar kievit”
Startpunt is de splitsing van de verharde weg met het bospad bij het bord `Natuurpad´ aan de rechterkant.
1. Ga niet rechtsaf het bospad op maar volg de weg rechtdoor.
2. Neem vlak voor het boerenerf het bospad rechtsaf en volg dit pad met de bocht mee om het erf heen.
3. Blijf het pad rechtdoor volgen. Ga met de bocht mee naar rechts en links en volg de weg tot de Y-splitsing met de
asfaltweg. Voor de rode kievit-route gaat u rechtsaf de asfaltweg op en volgt u de routemarkeringen met de rode
pijlen en het symbool “kievit”.

Verbindingsroute 8 tussen kievit en haas
Kleur:
Zwart
Route:
van kievit naar haas
Symbool:
“naar haas”
Startpunt is de Y-splitsing van de asfaltweg met de onverharde weg aan de linkerkant.
1. Volg niet de asfaltweg maar ga rechtsaf de onverharde weg op.
2. Volg het brede pad, ga op de splitsing naar rechts en even daarna met een scherpe bocht naar links en kom uit
bij een boerenerf.
3. Ga rechtdoor en houdt de boerderij aan de rechterhand. Loop met het pad mee rechtsaf en kom uit op een
asfaltweg.
4. U gaat linksaf en loopt door tot het bord `Natuurpad´ bij een bospad aan de linkerkant. Voor de gele haas-route
gaat u linksaf het bospad op en volgt u de routemarkeringen met de gele pijlen en het symbool “haas”.

Verbindingsroute 9 tussen vis en eikel
Kleur:
Zwart
Route:
van vis naar eikel
Symbool:
“naar eikel”
Startpunt is de kruising van de Radioweg met de Oeffeltse Raam.
1. Ga bij de T-splitsing met de Radioweg rechts en vervolgens de eerste weg links.
2. Steek de Sambeekse Uitwatering over en ga direct links voorbij het gemaal waar de Oefeltse Raam kruist met de
Sambeekse Uitwatering.
3. Ga hierna de eerste weg rechts en volg het brede pad langs een houtwal tot de T-splitsing met de asfaltweg.
4. Ga hier rechtsaf en direct na de Oeffeltse Raam linksaf door een hek. Volg het pad achter de vogelkijkhut langs,
tot de T-splitsing met de asfaltweg net na een hek.
5. Ga op de T-splitsing linksaf tot de splitsing met het bospad met slagboom aan de rechterkant. Voor de licht
blauwe eikel-route gaat u hier rechtsaf het bos in en volgt u de routemarkeringen met de licht blauwe pijlen en het
symbool “eikel”.

Verbindingsroute 9 tussen eikel en vis
Kleur:
Zwart
Route:
van eikel naar vis
Symbool:
“naar vis”
Startpunt is de splitsing van de asfaltweg met het bospad met slagboom aan de linkerkant.
1. Ga niet linksaf het bos in maar volg de weg rechtdoor.
2. Loop het hek direct na de Oefeltse Raam voorbij en ga op het volgende paadje rechts door het hek.
3. Loop achter de vogelkijkhut langs en volg het pad links langs de houtwal.
4. Volg het pad tot de T-splitsing met de asfaltweg en ga hier rechtsaf.
5. Ga linksaf een breed onverhard pad op langs een houtwal.
6. Bij een kruising gaat u linksaf langs het gemaal tot de kruising met de verharde weg.
7. Hier slaat u rechtsaf tot de T-splitsing met de Radioweg waar u rechtsaf slaat.
8. Op de splitsing met de Langstraat sluit de verbindingsroute aan op de donker blauw vis route. Voor deze route
gaat u rechtdoor en volgt u de routemarkeringen met de donker blauwe pijlen en het symbool “vis”.
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Verbindingsroute 10 tussen bloem en vis
Kleur:
Zwart
Route:
van bloem naar vis
Symbool:
“naar vis”
Startpunt is paddestoel 22787 op de splitsing Herselsedijk - Langstraat.
1. Ga bij de paddestoel niet rechtdoor maar rechtsaf de Langstraat op.
2. Volg de Langstraat rechtdoor tot de kruising met de Heiweg bij paddestoel 22788/001. Voor de donker blauwe
vis-route gaat u hier rechtdoor en volgt u de routemarkeringen met de donker blauwe pijlen en het symbool “vis”.

Verbindingsroute 10 tussen vis en bloem
Kleur:
Zwart
Route:
van vis naar bloem
Symbool:
“naar bloem”
Startpunt is paddestoel 22788/001 op de kruising Heiweg - Langstraat.
1. Ga op de kruising de Langstraat in en volg de routemarkeringen met de zwarte pijlen en het symbool “naar
bloem”.
2. Volg de Langstraat rechtdoor tot op de T-splitsing met de Herselsedijk bij paddestoel 22787. De oranje bloemroute is hier rechtsaf. Volg de routemarkeringen met de oranje pijlen en het symbool “bloem”.

Verbindingsroute 11 tussen egel en haas
Kleur:
Zwart
Route:
van egel naar haas
Symbool:
“naar haas”
Startpunt is de T-splitsing van onverharde wegen.
1. Ga op de T-splitsing linksaf en volg de onverharde weg tussen de hagen door. Houd op een Y-splitsing links aan
(rechts is doodlopendeweg)
2. Ga op de splitsing rechtsaf (negeer bordje doodlopendeweg) en volg de weg rechtdoor.
3. Ga op de splitsing met het fietspad rechtsaf het fietspad op.
4. Ga aan het einde van het fietspad linksaf een halfverharde weg op langs de Maas.
5. Volg de weg tot de splitsing met de asfaltweg en ga hier linksaf. Loop door tot de kruising met een onverhard pad
met slagboom van links. Voor de gele haas-route gaat u hier linksaf het onverharde pad op. U volgt de
routemarkeringen met de gele pijlen en het symbool “haas”.

Verbindingsroute 11 tussen haas en egel
Kleur:
Zwart
Route:
van haas naar egel
Symbool:
“naar egel”
Startpunt is de splitsing van de asfaltweg met het onverharde pad met slagboom aan de rechterkant.
1. Ga niet rechtsaf het pad op maar volg de asfaltweg rechtdoor tot op de T-splitsing.
2. Ga rechtsaf en volg het brede onverharde pad rechtdoor tot het einde.
3. Ga aan het einde rechtsaf een fietspad op. Volg het fietspad en ga op de T-splitsing linksaf.
4. Blijf het pad volgen tot de T-splitsing en ga hier links. Volg het pad met de bochten mee en kom uit op een
splitsing. Voor de paarse egel-route gaat u hier rechtdoor en volgt u de routemarkeringen met de paarse pijlen en
het symbool “egel”.
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Verbindingsroute 12 tussen egel en watermolen
Kleur:
Zwart
Route:
van watermolen naar egel
Symbool:
“naar egel”
Startpunt is de kruising van de Grotestraat met Achter de Heuf in Vierlingsbeek.
1. Volg op de kruising Grotestraat Achter de Heuf de routemarkering met de zwarte pijlen en het symbool “naar
egel” op de Grotestraat rechtsaf in de richting van Groeningen.
2. Ga op de kruising met Burggraaf en Klaphekken rechtsaf Klaphekken in. Loop langs het bordje doodlopende
weg.
3. Volg de weg en ga na de bocht op de kruising rechtdoor. Blijf de weg volgen, deze wordt onverhard.
4. Ga op de kruising rechtdoor langs de slagboom het bospad op.
5. Volg het pad rechtdoor tot op een grote open plek aan de rechterkant van het pad. Direct na de open plek komt u
aan bij de paarse egel-route. Volg vanaf hier de routemarkering met de paarse pijlen en het symbool “egel”.

Verbindingsroute 12 tussen egel en watermolen
Kleur:
Zwart
Route:
van egel naar watermolen
Symbool:
“naar watermolen”
Startpunt is de T-splitsing met het brede onverharde pad direct na een open plek in het bos.
1. Ga op het brede pad linksaf en volg routemarkering met de zwarte pijlen en het symbool “naar watermolen” tot
de slagboom.
2. Direct na de slagboom rechtdoor het onverharde pad volgen, deze wordt later een asfaltweg. Ga op de kruising
met de weg van links rechtdoor.
3. Negeer vlak voor Vierlingsbeek de weg D´n Umloop van links en loop rechtdoor richting Vierlingsbeek.
4. Ga op de kruising linksaf de Grotestraat op richting huisnummers 40 en 42.
5. Op de splitsing Grotestraat Achter de Heuf loopt u rechtdoor en gaat u direct na de bakker rechtsaf de
Spoorstraat in.
6. Volg de Spoorstraat tot de splitsing met de Pastoor Jansenstraat. Hier bent u aangekomen bij de groene
watermolen-route. Volg de routemarkeringen met de groene pijlen en het symbool “watermolen” linksaf. Wanneer
u iets doorloopt komt u bij het informatiebord op de parkeerplaats bij de kerk vanwaar tevens andere
wandelroutes starten.
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Verbindingsroute 13 tussen libel-watermolen en bloem-egel
Kleur:
Zwart
Route:
van libel-watermolen naar bloem-egel
Symbolen:
“naar bloem” en “naar egel”
Startpunt is het informatiebord bij het parkeerterrein naast de kerk van Vierlingsbeek.
1. Loop vanaf het informatiebord rechtsaf de Spoorstraat in richting de bibliotheek. Volg de Spoorstraat rechtdoor.
Passeer het Koningskerkje en kom uit bij het dierenparkje aan de rechterkant.
2. Ga vlak voor het dierenparkje rechtsaf over de parkeerplaats en volg het wandelpad rechtdoor langs de Joodse
begraafplaats tot bij het bruggetje.
3. Steek het bruggetje over en ga direct hierna rechtsaf en op de splitsing rechts over een tweede bruggetje.
4. Ga op de T-splitsing aan het einde van het voetpad rechtsaf op de asfaltweg. Verlaat Vierlingsbeek. Blijf de weg
volgen tot de T-splitsing met de Groeningsestraat in Groeningen.
5. Blijf aan deze kant van de Groeningsestraat en ga linksaf. Neem het voetpad schuin linksaf (niet richting het
kerkje) naar de bankjes in het parkje. U bent gearriveerd bij het informatiebord in Groeningen. Voor de oranje
bloem-route volgt u de routemarkeringen met de oranje pijlen en het symbool “bloem”. Voor de paarse egel-route
volgt u de routemarkeringen met de paarse pijlen en het symbool “egel”.

Verbindingsroute 13 tussen bloem-egel en libel-watermolen
Kleur:
Zwart
Route:
van bloem-egel naar libel-watermolen
Symbolen:
“naar libel” en “naar watermolen”
Startpunt is het informatiebord in het parkje bij het kerkje van Groeningen.
1. Loop vanaf het informatiebord richting de Groeningsestraat tot de splitsing met de Molenweg.
2. Ga rechtsaf de Molenweg in en volg deze tot in Vierlingsbeek. Blijf de weg volgen tot het bruggetje in het park
aan de linkerkant.
3. Steek de weg en het bruggetje over en ga op de T-splitsing in het park linksaf. Ga nogmaals links een bruggetje
over en kom uit op een graspad. Volg dit rechtsaf langs de Joodse begraafplaats en kom uit op een
parkeerplaats.
4. Loop door over de parkeerplaats en ga op de T-splitsing met de Spoorstraat linksaf.
1. Volg de Spoortstraat alsmaar rechtdoor tot het parkeerterrein naast de kerk van Vierlingsbeek. U bent gearriveerd
bij het informatiebord van Vierlingsbeek. Voor de lichtblauwe libel-route volgt u de routemarkeringen met de
lichtblauwe pijlen en het symbool “libel”. Voor de groene watermolen-route volgt u de routemarkeringen met de
groene pijlen en het symbool “watermolen”.
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