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Deze gemakkelijke, vlakke wandeling gaat door verschillende bossen en velden. U passeert een mooie
vijver. Neem zelf proviand mee en ev. een dekentje om bij de vijver te pauzeren (6,5 km). De eerste zitbank
staat pas na 6 km.

blz 2 van 2
Startadres: Kerk van Guttecoven, Dorpsstraat 16, , Guttecoven. (Achter de kerk is een mooie parkeerplaats).
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

9,56 km

2.05 uur

20 m

22 m

241. GUTTECOVEN 9,6 km
1. Met uw rug naar de kerkingang gaat u RD over
het voetpad gelegen tussen de huisnr. 16 en 18.
Aan het eind steekt u de asfaltweg over en gaat u
RD over het pad gelegen tussen akkers. Aan de
bosrand gaat u RD over het bospad.
2. Bij zitbank gaat u R over de asfaltweg. (Deze
buurt is lokaal bekend onder de naam “de Uul (uil)).
Aan de T-splitsing gaat u L over de klinkerweg.
3. Net voordat de weg naar rechts buigt, (ca. 10
m. voor brede inrit), gaat u R over het smalle
kronkelende bospad. Negeer zijpaadjes en volg
geruime tijd het bospad RD door het
Grasbroekbos. U steekt een beekje over en 50 m
verder aan de T-splitsing voor weiland en
hoogspanningskabels gaat u L. U verlaat het bos.
(Even verder ziet u links kasteel Grasbroek (1596)).
Aan het einde van het pad, bij de ingang naar
kasteel Grasbroek, gaat u R over de klinkerweg.
Steek de doorgaande weg over en ga R
(Bornerweg) over het fietspad. Steek na 100 m. L
de spoorwegovergang over en loop de
doodlopende weg in.
4. Voor de inrit van landgoed met huisnr. 5, gaat u
R over het brede graspad en u loopt het
Limbrichterbos binnen. Het pad buigt naar links
en volg het pad langs de afrastering en door de
bosrand RD. Negeer zijpaadjes. Aan de Tsplitsing gaat u L (Links ziet u een groot weiland).
Aan de volgende T-splitsing gaat u weer L
(blauw) verder door de bosrand. Aan de 3-sprong
gaat u L (blauw) en loop verder tussen de vele
mooie grote varens door. Aan de T-splitsing gaat
u L. Negeer zijpad links en blijf het pad RD
(blauw) tussen de vele varens volgen. Aan de Tsplitsing gaat u L (blauw) over het pad met rechts
een groot weiland en links een haag. Een eind
verder buigt het pad naar rechts langs het
weiland en de bosrand. Aan de asfaltweg gaat u
R (blauw). Aan de 3-sprong gaat u L (blauw)
richting autoweg. Voor de brug gaat u schuin L
(blauw) over de veldweg.

5. Aan de T-splitsing voor de autoweg A-2 gaat u
R onder de brug door. Bij houten afsluitboom
gaat u R (blauw) over het brede graspad. Negeer
zijpad links. Het graspad buigt naar links. Negeer
hier zijpad rechts en loop RD (blauw). Aan de Tsplitsing voor de vijver R. (U verlaat hier even
blauw). Volg het mooie pad helemaal om de vijver
heen tot bij het bord “Visvijver aan de Rollen”. Ga
hier R langs de afsluitstenen. Meteen daarna aan
de asfaltweg gaat u R (blauw). Aan de 3-sprong
bij zitbank en voorbij het IVN-gebouw van “Land
van Swentibold” gaat u R (blauw).
6. Aan de 3-sprong gaat u RD (blauw/fietsroute
18). De smalle asfaltweg buigt een eind verder
links het bos in. 100 m verder bij 2 zitbanken gaat
u R (blauw) over het bospad en u loopt weer door
het Limbrichterbos. U passeert een greppel.
Negeer vóór volgende greppel zijpad links.
Meteen daarna, aan de 3-sprong na de greppel,
gaat u L (blauw). Even verder aan de T splitsing
gaat u L over het bospad dat even verder breder
wordt. (U verlaat hier blauw). Negeer zijpaden en
blijf het brede bospad RD volgen. Het pad buigt
naar rechts.
7. Aan de asfaltweg gaat u R.
(Links ziet u het torentje van kasteel Limbricht).
U steekt weer de spoorlijn over, die een aftakking
is naar de Barge Terminal (overslag en distributie
zeecontainers) op het haventerrein Holtum-Noord,
de grootste inland-terminal van Nederland..
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u RD. Steek
de
voorrangsweg
over
en
loop
RD
(Beukenboomsweg) met links van u een oude
stenen waterpomp tegen de muur. Na 200 m gaat
u R (blauw) over de veld- grindweg. Bij zitbank
buigt de veldweg naar links. In Guttecoven wordt
de veldweg een klinkerweg/asfaltweg. Negeer
zijwegen en volg de weg RD. U passeert de kapel
van Onze Lieve Vrouw van de Goede Raad (1955).
Vlak daarna aan de 3-sprong bij huisnr. 27 gaat u
RD (Eppekoutsweg). Bij draaihekje gaat u L over
het voetpad terug naar de kerk.
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