891. SAMBEEK 14,3km – 12km - 7km
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Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u naar de Maas en volgt u een leuk graspaadje naar de sluis
waar de binnenvaartschepen doorheen varen. U volgt een mooi graspad met veel info over de natuur en
dan komt u weer vlak bij het water van de Maas. Hier staat na 7,5km lopen een picknickbank dus neem zelf
proviand mee. De terugweg gaat over bospaadjes, boswegen en langs bosranden en via een leuk
graspaadje met draaihekjes komt u weer op de Maasstraat uit. Dit is een wandeling om eens lekker uit te
waaien langs de Maas. U kunt kiezen uit 3 afstanden.
Auteur: Jos Wlazlo
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

blz 2 van 3

Startadres: Eetcafé De Gouden Leeuw, Grotestraat 54, Sambeek. Tel:0485-572264.
Naast het café is een ruime gratis parkeerplaats.
Gps afstand:14300m – Looptijd: 3 uur - Hoogteverschil: 8m

891. SAMBEEK 14,3km – 12km - 7km
1. Met uw rug naar de ingang van het restaurant
gaat u L en meteen L de klinkerweg in langs de
parkeerplaats (Schilderstraat). Ga aan het eind
van de parkeerplaats RD langs huisnr. 2. Ga aan
de ongelijke kruising L door de Pastoor van
Berkelstraat. Ga aan de T-splitsing R door de
Maasstraat en negeer meteen de zijweg links.
Negeer de zijweg rechts en volg de Maasstraat
het dorp uit. Ga aan de ongelijke kruising bij de
brug RD. Ga vlak vóór de volgende brug L de
autovrije smalle asfaltweg in (fietsroute 17). Ga
bij de Maas bij een zitbank R over het bruggetje
(geel/rood) en volg het graspad langs de Maas. U
passeert nog een brug en volg het graspad. Ga
door een klaphek en meteen L over het voetpad.
Loop dan bij de sluis schuin rechts de asfaltweg
omhoog naar de rood/witte slagboom.
2. Ga boven op het plein met zitbanken R de weg
omlaag. Ga aan de T-splitsing met de
voorrangsweg L en negeer de smalle weg links
omhoog. Ga na ca. 300m L door het klaphek en
dan R door het weiland langs de Maas. Ga aan
het eind door het klaphek en loop RD door het
volgende
klaphek
het
weiland
binnen
(Wandelaars zijn toegestaan mits u rechts aan
houdt in het weiland). Let op! Ga bij een breed
ijzeren hek R door het klaphek, steek de
asfaltweg over en ga RD de veldweg in (wit/geel,
fietsroute 38). Ga aan de kruising met slagboom
L het graspad in (wit/geel, pijl). Volg geruime tijd
het graspad en aan het eind komt u bij een
waterpoel en zitbank. (Degene die de 7km loopt
gaat hier R over de asfaltweg. Ga bij de slagboom
en bordje Maasdal R het bospad in (geel/rood). Volg
dan verder punt 5 vanaf ***).
3. Ga hier L over de asfaltweg. Ga aan de Tsplitsing voor de Maas R de grindweg in. Na
geruime tijd buigt u rechts over het fietspad
(wit/rood, pijl).
Ga aan de T-splitsing met
knooppuntpaal 25 L (56). Ga aan de 3-sprong met
slagboom RD. Ga aan de T-splitsing met kn. 56 L
(57). Negeer een veldweg scherp links.
Na
geruime tijd komt u aan een 3-sprong. (Degene
die de 12km loopt gaat hier R en ga aan het eind L
over de brede bosweg. Ga bij kn. 55 RD (54). Volg
dan verder punt 5). Ga hier RD. Ga aan de 3-

sprong met fietspad RD (fietsroute 55) en dan
buigt u mee naar links. Let op! Waar het fietspad
naar rechts buigt gaat u 2m verder R het graspad
in vlak langs de Maas. Aan het eind komt u bij
een picknickbank, een prima pauzeplek na 7,5km.
Volg nu RD het rechts gelegen fietspad (u mag
ook RD het graspaadje volgen).
4. Ga bij 3 betonblokken R de veldweg in. U
loopt het bos in en ga na 200m bij bordje Maasdal
R het bospad in (pijl). (Soms is het pad bedekt
met bladeren dus let even goed op de vorm op
het routekaartje).
Volg geruime tijd het
kronkelende bospaadje en ga aan de 3-sprong
met pijl R (geel/rood, wit/rood). Loop bij de
bosrand RD over het zandpaadje door een
heidegebied. Steek het fietspad over en loop RD
over de zandvlakte het bospad in. Ga aan de 3sprong met links een breed graspad RD over het
duidelijke voetpad. Ga aan de 3-sprong voor een
berk L (wit/rood). Negeer een zijpad links. Ga
aan de T-splitsing met kn. 55 L over de brede
bosweg (54).
5. Ga aan de ongelijke kruising bij de bosrand R
de brede bosweg in. Volg geruime tijd de weg en
ga aan de 3-sprong met slagboom RD. Ga aan de
3-sprong met picknickbank RD en loop meteen
over het rechts gelegen verhard fietspad. Ga aan
het eind R over de bosweg (wit/rood, geel/rood).
Ga aan de T-splitsing met kn. 27 R langs de
slagboom (26). Ga na 40m aan de 3-sprong met
kn. 26 L (23). Ga aan het eind L over de
asfaltweg. Ga na 50m bij de slagboom en bordje
Maasdal R het bospad in (geel/rood).
***Ga aan
de 3-sprong voor een weiland L (pijl). Volg de
geel/rode markering door het bos en u passeert
een infobordje.
Ga aan de T-splitsing R
(geel/rood, pijl). U passeert 4 draaihekjes en blijf
de markering volgen. Ga aan het eind R naar kn.
23.
6. Ga hier RD over de veldweg (22, geel/rood).
Ga aan de T-splitsing L (geel/rood). Ga aan het
eind bij kn. 22 L over de asfaltweg (19). Negeer
nu alle zijwegen en volg de Maasstraat tot in het
dorp aan de kruising met de kerk. Ga hier L terug
naar de parkeerplaats.

