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Een mooie wandeling met 2 hellingen over mooie veld- en boswegen en waar u regelmatig prachtig uitzicht
heeft.
Startpunt: Gasterij De Zegelskoël, Heijenratherweg 22, Heijenrath.
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146. HEIJENRATH 7,3 km
1. Met uw rug naar de Gasterij gaat u R over het
asfalt- voetpad, parallel aan de doorgaande weg.
Aan de 3-sprong bij ANWB wegwijzer gaat u L
(Julianastraat/blauw/zwart) richting Epen.
(100 m verder passeert u het ongevalskruis van
Mathieu Ubaghs, die hier bij een auto ongeluk om het
leven kwam).
Waar na 200 m de doorgaande weg naar rechts
buigt, gaat u bij verbodsbord L (zwart) over de
veldweg. Negeer graspad links omhoog en u
passeert meteen rechts een wilduitkijkpost. Let
op! Aan het eind van het weiland en begin
bosrand, gaat u bij bordje “Zuid Limburg
Gulpdal” meteen R het bospaadje, waaraan veel
hulststruiken staan, door de bosrand omlaag.
2. Beneden aan de T-splitsing gaat u L omlaag.
Negeer zijpaadjes en volg geruime tijd het brede
dalende bospad. Na 800 m, voorbij afsluitboom
en zitbank, gaat u aan de T-splitsing L. Meteen
daarna gaat u aan de 3-sprong R (zwart) met links
de bosrand en rechts een weiland. (U passeert
meteen links een zitbank, een genietplekje). Negeer
boven bij veldkruis en wit vakantiehuisje zijpad
links omhoog en loop RD omlaag. Na 500 m gaat
u aan de Y-splitsing bij zitbank L verder omlaag.
(Na 400 m passeert u links het ongevalskruis van de
13 jarige Johannes Leonardes van Hautem, die hier
op 6 april 1878 verongelukte).
Na 600 m gaat u aan de 3-sprong in het gehucht
Bissen bij vakwerkhuis, wegkruis en wegwijzer L
(zwart) de verharde (holle) veldweg omhoog
richting Crapoel/golfbaan.
3. Loop nu rustig de lange helling omhoog.
(Kijk na 250 m bij hoge haag eens achterom en u
heeft dan prachtig uitzicht o.a. op de langgerekte
buurtschap Schweiberg).
Na 600 m volgt u boven bij infobord RD de
grindweg over het golfterrein van de Golf &
Countryclub Wittem, de oudste golfbaan van
Limburg (1956).
(U passeert meteen links het clubhuis van de
golfclub, dat alleen toegankelijk is voor leden).

Aan de T-splitsing, met 2 bomen in het midden en
een rechts staand stenen veldkruis, gaat u L
(blauw/zwart) de grindweg omhoog met links en
rechts golfterrein. Na 700 m gaat u R
(blauw/zwart) over de smalle asfaltweg, Waar de
smalle asfaltweg naar rechts buigt, negeert u bij
verbodsbord en infoborden bospad links. Aan de
3-sprong in het gehucht Landsrade bij wegkruis,
verkeersspiegel en voor hoeve Landsraderhof
gaat u L.
(Tegenover de voordeur van de hoeve staat een
kleine Mariagrot).
4. Aan de T-splitsing bij zitbank en het
cultuurhistorisch
monument
Waterput
Landsrade. (zie infobord) steekt u de doorgaande
weg RD over en gaat u bij wegwijzer en het bordje
“Zuid Limburg Gulpdal” het graspad RD (blauw)
omlaag richting Pesaken met rechts de bosrand
en links afrastering van weiland.
(Omlaag lopend heeft u hier mooi uitzicht).
Beneden aan de T-splitsing gaat u L de veldweg
omhoog. Na 250 m, waar de veldweg voorbij
uitstroom van regenwaterbuffer naar links buigt,
gaat u R (rood) over het smalle pad. Volg het pad
tussen de weilanden door en helemaal boven
langs de bosrand.
(Na 200 m heeft u boven bij meidoornhagen rechts
mooi uitzicht over het Gulpdal o.a. op de
terrassencamping Osebos in Euverem).
5. Na 500 m gaat u boven aan de 3-sprong bij
zitbank L (geel) over de veldweg.
(U
loopt
hier
Eperheide/Crapoel).
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Na 600 m steekt u bij wegkruis de asfaltweg over
en loop RD (zwart/rood/geel) over de veldweg met
rechts van u het witte hotel Gerardushoeve. Aan
de 3-sprong gaat u R (zwart/rood/geel) over de
veldweg. Steek voorzichtig de voorrangsweg over
en ga R terug naar de Gasterij, de sponsor van de
wandeling, waar u binnen of op het terras nog
iets kunt eten of drinken.

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.

