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Ten noorden van Malden ligt naast een groot tuincentrum, Coffyn Koffiehuis en koffiebranderij. Er werken
vriendelijke mensen met een beperking. Tijdens deze gemakkelijke en bosrijke wandeling, volgt u eerst een
graspad en voorbij enkele bedrijven volgt u een prachtige bomenlaan/fietspad langs de Maas. Via leuke
bospaadjes door natuurgebied Elshof loopt u naar de Rijksweg en dan duikt u de bossen in van Heumensoord.
Via mooie heidepaadjes komt u bij een grote zandvlakte met zitbanken waar u kunt pauzeren. Na weer een stuk
door de bossen wandelt u, over veldwegen langs een paardenranch, terug naar Coffyn met leuk terras. Op
donderdag wordt er koffie gebrand. Tip: U kunt ook starten op de grote parkeerplaats aan de Kluissestraat en
dan fijn pauzeren bij Coffyn.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

10,30 km

2.20 uur

28 m

31 m

Startpunt: Coffyn Koffiehuis en branderij, Rijksweg 65A, Malden. Tel: 024-3294740. Geopend: maandag
t/m vrijdag van 09.30 tot 17.00 uur, zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
Startpunt: Grote parkeerplaats bij sportcomplex V.V. Union aan de Kluissestraat 2, Malden.
Loop naar de bosrand en ga R over het grindpad. Ga dan verder bij **** in punt 3.

1525. MALDEN 10,3 km
1. Vanaf de parkeerplaats en Coffyn, steekt u
voorzichtig de doorgaande weg over en gaat u L
over het fietspad. Na 50 m gaat u bij afsluitboom
R (Elleboog) over het brede graspad. (Rechts is
eigen terrein). Volg dan geruime tijd RD het
graspad langs de haag dat later een veldweg
wordt. Na 600 m steekt u de doorgaande weg
(Haterseweg) over en ga L over het trottoir. Vlak
daarna aan de ruime 3-sprong gaat u RD
(Broekkant) met links een bedrijventerrein. Na
100 m gaat u voor tankstation R (de Hoge Brug)
over de asfaltweg langs enkele bedrijven. Aan de
3-sprong RD. 100 m verder aan het einde voor de
poort gaat u L over het fietspad, dat meteen naar
rechts buigt. Let op! U steekt een sloot over en
dan gaat u meteen R over het graspaadje met
rechts de sloot en links de bosstrook. Na ruim
400 m buigt het pad naar links en vlak daarna
gaat u R en volg nu geruime tijd het prachtige
fietspad met links de Maas.
2. Na 1,1 km gaat u aan de 3-sprong R tussen
twee ijzeren hekken door over het fietspad dat na
bijna 200 m naar rechts buigt. Aan het einde gaat
u R langs de doorgaande weg en na 50 m gaat u L
(Brouwerijpad) langs een schuur. Volg dan RD
het graspad/veldweg. Negeer graspaadje links.
Aan de T-splitsing gaat u R over de smalle
asfaltweg. Negeer bospad links en bijna 50 m
verder gaat u aan de 3-sprong bij bordje
“Opengesteld” L over het bospad. Aan de
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD. Na 50 m gaat
u aan de 4-sprong RD door de prachtige
beukenlaan. Aan de T-splitsing gaat u R door de

volgende bomenlaan. Let op! Meteen voorbij
ondiepe greppel gaat u aan de 4-sprong L en na
25 m gaat u RD (iets naar rechts) over het smalle
grasveld.
3. Aan het einde gaat u R over de smalle
asfaltweg/fietspad. Aan de 3-sprong bij infobord
gaat u L over het smallere asfaltpad. Negeer
zijpaden. Steek bij verkeerslichten, via de
oversteekplaats,
de
doorgaande
weg
(Rijksweg/N844) over en loop RD (Kluissestraat)
over de asfaltweg. Na 50 m volgt u aan de
linkerzijde RD het grindpad, met rechts de grote
parkeerplaats van sportpark de Kluis met o.a.
V.V. Union (1914). **** Negeer zijpaden.
(Na 400 m passeert u bij grasveld een zitbank, een
fijn pauzeplekje na 5,7 km lopen).
Na bijna 500 m, aan de verharde 4-sprong met
fietspad, gaat u RD. Na 10 m gaat u aan de
4-sprong met ruiterpad RD en negeer zijpad
rechts. Aan de 4-sprong met mountainbikepaaltje
gaat u RD. Aan de volgende 4-sprong gaat u ook
RD.
4. Aan de 4-sprong, met rechts een geel bordje
“Honden aangelijnd”, gaat u L. Meteen daarna
aan de 4-sprong, met mountainbikepad, gaat u
RD (25). Na ruim 50 m gaat u aan de Y-splitsing
R. Aan de 4-sprong gaat u RD. Aan de 4-sprong
bij zitbank gaat u RD. Negeer zijpad links en 10 m
verder gaat u aan de 4-sprong R.
Aan de
volgende 4-sprong gaat u L het pad licht omhoog.

Boven op het heuveltje gaat u aan de 4-sprong
RD over het pad door de heide. Aan de ruime
5-sprong bij markeringspaal (links staat een
zitbank) neemt u het eerste pad R door de heide
met links de zandvlakte. Aan de ongelijke
4-sprong, met rechts 2 paden, gaat u RD (10-5)
met links de zandvlakte. Aan de T-splitsing bij
zitbank gaat u L (10-5) over het brede zandpad
met links de zandvlakte. Aan de 3-sprong bij
zitbanken (genietplekje) gaat u RD over het brede
bospad.
5. Neem nu het eerste pad R (10-5) omlaag en
negeer zijpaden links. Aan de 3-sprong gaat u
RD (10-5). Het pad buigt dan naar links door de
heide (10-5). Aan de 5-sprong gaat u R. (U verlaat
route 10-5). Na 20 m gaat u aan de ongelijke
5-sprong RD langs een insectenhotel met rechts
de heide en links bos. Blijf over het linker pad
lopen en negeer zijpaden links steil omhoog. Aan
de 3-sprong bij paaltje gaat u L en houd meteen R
aan (10-5 in andere richting). Negeer zijpaden.
Aan de 4-sprong bij paal gaat u L. Aan de
3-sprong bij markeringspaaltje gaat u R. Aan de
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4-sprong bij volgend markeringspaaltje gaat u
RD. Aan de volgende 4-sprong gaat u L
(ruiterroute) over het brede pad. Aan de 4-sprong
gaat u RD (rr).
6. Negeer zijpad links. 100 m verder gaat u aan
de 3-sprong R (rr). Aan de 4-sprong gaat u
precies RD (rr). Aan de volgende 4-sprong gaat u
ook RD (rr). Voorbij de wit -rode afsluitboom gaat
u aan de kruising R over de doodlopende
asfaltweg. Neem nu het eerste pad L langs de
afrastering en negeer zijpad links. Een eind
verder, volgt u RD de veldweg. Aan de 3-sprong
gaat u R (Airstrippad) over de veldweg. Aan de
T-splitsing, voor groen hek, gaat u L.
(Rechts passeert u het infobord Airstrip B91, het
verdwenen vliegveld).
Aan de 3-sprong gaat u RD langs de hoge
afrastering. Aan het einde gaat u R en komt u bij
Coffyn, de sponsor van deze wandeling, waar u
iets kunt eten of drinken.
Aanrader is het
broodje beenham. Er is ook heerlijke vlaai
verkrijgbaar.
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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.

