1524. HEIJEN 12,5 km
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Ten zuiden van Heijen, ligt aan de rand van het industriegebiedje De Grens, maar ook aan een mooi wandelgebied, De
Fabriek met mooi terras. Tijdens deze gemakkelijke en zeer afwisselende wandeling, wandelt u eerst over een
graspad langs de Heijense Leigraaf, waar bij nat weer hoge wandelschoenen welkom zijn. Via veldwegen loopt u
naar de Maas en dan struint u een mooi stuk door weilanden en over een graspad langs de Maas, tot een
picknickplaats met zitbanken voor een eerste pauze. In de buurtschap Hengeland steekt u de N271 over en boven op
de heide volgt u een zandpad met schitterend uitzicht op het fraaie Quinven, hier staan ook zitbanken. Via leuke
bospaden en een fietspad loopt u terug naar De Fabriek, waar u kunt nagenieten. Tip: U kunt de route ook starten bij
de parkeerplaats aan de Maas en dan fijn lunchen/pauzeren bij De Fabriek. Start dan bij punt 3 vanaf **.
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Startpunt: De Fabriek, De Grens 3, Heijen. Tel: 0485-231603. Geopend: Dagelijks vanaf 12.00 uur, dinsdag
gesloten. Attentie! De parkeerplaats is alleen geopend tijdens de openingsuren, houd daar rekening mee!
Buiten deze tijden kunt u starten op de parkeerplaats aan de Maas.
Startpunt: Parkeerplaats Recreatiegebied aan de Maas, Nieuwe Stuwweg, Afferden.
Vanaf de N271 neemt u de weg Oude Leenveldseweg en aan de T-splitsing gaat u R. Neem de eerste half
verharde weg L (P). Vanaf de parkeerplaats loopt u terug over de half verharde weg. Ga dan verder bij ****
in punt 3.

1524. HEIJEN 12,5 km
1. Vanaf de parkeerplaats en De Fabriek loopt u
naar de kruising en gaat u R. Negeer meteen
zijweg rechts en volg het trottoir. Na 25 m steekt
u L de doorgaande weg over en gaat u R over het
klinker- fietspad. Aan de grote kruising, met
verkeerslichten, gaat u RD over het fietspad.
Negeer meteen zijweg links. Vlak daarna aan de
3-sprong gaat u L (Stuwweg). Na 200 m, vlak
vóór de beek de Heijense Leigraaf, gaat u bij
wandelknooppunt (wkp) 12 L (13), over het
graspad met rechts de beek. (Het pad rechts is
niet meer te belopen). Volg nu geruime tijd het
struinpaadje, dat na regenval erg drassig kan zijn.
Na ruim 500 m gaat u R over de asfaltweg. Na
200 m, circa 50 m vóór de T-splitsing en zitbank,
gaat u L over het brede graspad. Na bijna 400 m
gaat u aan de 3-sprong RD over de veldweg, die
naar rechts buigt. Aan de T-splitsing gaat u L
over de asfaltweg. Na 250 m gaat u bij wkp 11 R
(10/Eerhoekseweg), over de veldweg.
2. Let op! Net voordat de veldweg, na 300 m, naar
links buigt, gaat u R via klaphek het weiland in en
loop RD langs de Oude Maas. Voor de Oude Maas
gaat u L door het weiland met rechts de Oude
Maas. Voorbij stalen klaphek volgt u RD het
graspad met rechts de Maas. Na 600 m gaat u aan
de rechterzijde door het stalen klaphek en volg
het begroeide graspad door het struingebied.
(Als dat niet lukt, blijf dan de veldweg RD volgen).
Circa 20 m voor het einde, gaat u L over het
graspaadje en voorbij nauwe doorgang gaat u R
over de veldweg. Voorbij het stuwgebouw gaat u
aan de T-splitsing bij afsluitboom R over de
klinkerweg. Voor ijzeren hek bij de stuw Sambeek
gaat u L over het pad langs twee zitbanken.
Voorbij stalen klaphek gaat u RD door het
struingebied langs de Maas. (Zoek zelf het beste
pad).
3. Na 600 m, voorbij groot stalen klaphek, gaat u
aan
de
3-sprong
bij
parkeerplaats
en
picknickplaats, een fijne pauzeplek na 5,2 km, L
over de half verharde weg.
**** Aan de

T-splitsing, bij wkp 38, gaat u R (56/Nieuwe
Stuwweg) over de asfaltweg. Na bijna 400 m gaat
u aan de 3-sprong bij picknickbank L. Meteen
daarna gaat u aan de 3-sprong L (ruiterroute 49)
over de grindweg. Let op! Neem het eerste brede
graspad R en na 10 m gaat u L over het
bospaadje, evenwijdig aan de grindweg. Aan het
einde buigt het paadje naar links en gaat u R
verder over de grindweg. Aan de 3-sprong bij
wkp 57 gaat u R (58). Steek voorzichtig de
doorgaande weg (Hengeland/N271) over en ga L
over het fietspad. Na 100 m gaat u R (pijl) over de
asfaltweg. Aan de 3-sprong in de buurtschap
Hengeland gaat u RD (rr. 48).
4. Negeer na 300 m bosweg links. Waar 50 m
verder de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u RD
(pijl/rr.48), over de grindweg. Negeer zijpaden
links en blijf de grindweg RD volgen. Na ruim
400 m, aan de 3-sprong bij parkeerplaats en
wkp 58, loopt u schuin R naar de picknickbank.
Ga hier door het stalen klaphek en neem het
tweede paadje R omhoog langs een paaltje.
Boven aan de T-splitsing gaat u R (geel-rood)
over het brede zandpad, dat naar links buigt.
(Links beneden ziet u het fraaie Quinven).
U
passeert een zitbank, een genietplekje met
prachtig uitzicht. Aan de 3-sprong gaat u RD
omlaag. Voorbij de volgende zitbank en klaphek
gaat u aan de T-splitsing L (wit-rood/pijl) over de
zandweg. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD
over het graspad langs de afrastering. (U verlaat
de markeringen).
5. Voorbij klaphek gaat u, aan de 3-sprong, L
over de veldweg, langs de afrastering en u
passeert zitbank. Aan de 3-sprong met ruiterpad
gaat u RD langs de afrastering. Aan de 4-sprong
gaat u L het smalle pad omlaag langs de
afrastering. Op de hoek van de afrastering gaat u
L. Op de volgende hoek loopt u RD de berm
omhoog en gaat u aan de T-splitsing L over de
brede
grindweg.

Aan
de
3-sprong,
bij
afsluitboom
en
ruiterknooppunt 48, gaat u R (rr. 46) over de
bosweg. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong RD.
(U verlaat rr. 46). Aan de T-splitsing voor de
afrastering gaat u L. Voorbij afsluitboom gaat u
aan de kruising bij zitbank en wkp 20 RD (25).
Voor heidegebied gaat u R over het zandpad
langs de afrastering. Aan de omgekeerde
Y-splitsing gaat u RD over de grindweg. (U verlaat
de pijl).
6. Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u RD. Aan
de T-splitsing met de Erfsebosweg gaat u R.
Let op! Waar rechts een grasveld begint, gaat u L
(wit-rood) over het bospaadje. Het pad maakt een
flauwe bocht naar rechts en bij open stuk gaat u
aan de 3-sprong L (wit-rood) langs een gekapt
bos (2021). Bij stenen schuilhut buigt het pad
links (wit-rood) omlaag. Neem nu meteen het
eerste paadje R door een open stuk gekapt bos
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(2021). (U loop dus niet het bos in). Aan de
T-splitsing gaat u L over het bospad. Aan de
4-sprong gaat u R (wit-rood).
7. Steek bij picknickbank de asfaltweg over en
loop bij afsluitboom RD (wit-rood) over het pad.
Negeer zijpaden rechts en volg het bospad. Aan
de T-splitsing gaat u L (wit-rood) over de
asfaltweg en negeer meteen veldweg links. Aan
de Y-splitsing gaat u bij verbodsbord L (rr. 43)
over de veldweg. Aan de doorgaande weg gaat u
L (rr. 49) over het fietspad. (Dit stuk is nodig om
het restaurant te bereiken). Na geruime tijd buigt
de weg naar links. Aan de kruising gaat u scherp
L naar De Fabriek, de sponsor van deze
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken.
De vriendelijke uitbaters vernemen graag wat u
van de wandeling vindt.
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