564. BELFELD 11,2 km - (15,8 km)
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Tijdens deze mooie bos- en heidewandeling met enkele heuvels wandelt u door o.a. prachtige bossen naar
de rand van Tegelen. Na 8 km passeert u een imposante voormalige zand- kleigroeve die omgevormd is tot
mooi natuurgebied met grote waterplas. Daarna loopt u o.a. langs de rand van een zandgroeve en tussen
plassen door, die ontstaan zijn de zand- kleiwinning. Halverwege staan bij een visvijver enkele zitbanken.
U kunt deze wandeling combineren met wandeling 571 tot een afstand van 15,8 km. Tijdens het lopen van
wandeling 571 komt u langs de mooie uitspanning Maria Hoef” waar u binnen of op het terras bij de
vriendelijke gastvrouw iets kunt eten en drinken. Loopt u alleen wandeling 564 dan kunt u na afloop even
naar de vlak bij gelegen uitspanning Maria Hoef, Broekstraat 43, Belfeld rijden. Zeker doen.
Startadres: Parkeerplaats vakantiepark Droomparken, Maalbekerweg 25, Belfeld.
GPS afstand
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564. BELFELD 10,6 km - (15,8 km)
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u terug naar de
asfaltweg en ga R (pijl) omlaag. Na 150 m gaat u
bij afsluitboom L over de bosweg. Na 100 m gaat
u L (W (Galgenvenn)/pijl 23). **** Volg nu geruime
tijd het kronkelende (holle) smalle bospad door
de mooie natuur.
(Na 50 m passeert u rechts het infobord “Kleiputten”.
300 m verder passeert u rechts het infobord
“Spechtenboom”).
Na bijna 500 m gaat u aan de 4-sprong RD (pijl
23/W). Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L
(W/pijl 23) het pad omlaag. U passeert meteen
een zitbank (genietplekje), een waterpoel en bord
“Amfibieën” en loop RD. Vlak daarna gaat u aan
de T-splitsing R (W) over de bosweg. (U verlaat
hier de route pijl 23). Aan de kruising voorbij 2
zitbanken en bij grasveld en grenspaal 437 gaat u
L (W/X/A2) het pad omhoog richting Hühnerkamp.
(U loopt even verder parallel aan de rechts gelegen
grind- bosweg, die op Duits grondgebied ligt).
Boven bij voormalig café Maalbeekerhöhe gaat u
R over de bosweg richting Kaldenkirchen en u
loopt Duitsland binnen. Meteen daarna gaat u
over het links gelegen pad dat even verder naar
links (W) buigt.
2. U komt uit het bos en volg dan het pad met
links het grote heide- natuurgebied Hühnerkamp
en met rechts van u de bosrand. Negeer na 200 m
gras- bospad rechts.
(200 m verder passeert u twee grote zit- ligstoelen).
Na 400 m gaat u aan de T-splitsing L (A1) over de
bosweg. (U verlaat hier de W (Galgenvenn route).
Negeer zijpaden. Na bijna 400 m buigt de bosweg
naar rechts (A-1) met rechts een voormalige
groeve.
(Waar de bosweg hier naar rechts buigt, ziet u links
een grind- bosweg, die op Nederlands grondgebied
ligt).
Aan de T-splitsing gaat u L over het pad dat
meteen naar rechts buigt (A1) met links een
dennenkwekerij. Na 300 m voorbij wilduitkijkhut
buigt het pad naar rechts. Negeer meteen pad
scherp links en loop RD (A1) over de bosweg.
Aan de T-splitsing gaat u L (A1). Na 50 m bij
volgende dennenkwekerij buigt de grindweg naar
rechts (A1). Negeer zijpaden en volg de bosweg
RD (A1).
3. Na 600 m gaat u aan de kruising bij gele
gasleidingpaal L over de bosweg en u passeert
links 2 gasleidingpalen. Na 200 m, vlak na de
tweede gasleidingpaal en nog vóór u het bos
uitloopt, gaat u R over het bospad met even

verder een begroeide aardwal en links een
bomenkwekerij. Aan de grindweg gaat u L met
links en rechts een bomenkwekerij (Baumschulen
Lappen). Aan de 4-sprong bij wilduitkijkhut loopt
u RD met rechts weer een bomenkwekerij. Bij
stenen gebouwtje negeert u veldweg rechts. Waar
de grind- veldweg naar rechts buigt, gaat u L/RD.
Meteen daarna aan de 4-sprong gaat R over de
bosweg en u loopt weer op Nederlands
grondgebied. Na 400 m gaat u aan de T-splitsing
bij grenspaal 448 L over de grindweg met rechts
de voormalige groeve Wambach/voormalige
stortplaats Tegelen, die ingericht is als
natuurgebied Wambachpark.
(Als u hier R aan de T-splitsing R gaat, dan komt bij
de grensovergang Kaldenkerkerweg).
4. Negeer na 300 m bospad links, 100 m verder
gaat u aan de ongelijke 4-sprong bij breed ijzeren
hek/klaphek en bord “P” bij verbodsbord R het
pad omhoog met rechts afrastering.
(Als u wilt pauzeren, kunt u hier aan de ongelijke 4sprong RD het pad omlaag lopen naar de mooie
visvijver Wambach waar een paar zitbanken staan).
Negeer boven zijpad links. Meteen daarna gaat u
aan de 4-sprong RD over de bosweg. Negeer na
250 m smal bospad rechts. Vlak daarna gaat u
tegenover breed groen hekwerk L over pad. (Dit is
50 m voor woningen in Tegelen). Aan de T-splitsing
voor weiland en gasleidingpaal nr. 5 gaat u L over
de grindweg. Negeer na 100 m bospad rechts. 50
m verder gaat u L over het smalle bospad. (Dit is
ca. 50 m vóór 3-sprong bij weiland). Aan de Tsplitsing gaat u R. Aan de volgende T-splitsing
gaat u L. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong R (pijl)
over het bredere pad met links beneden de
visvijver Wambach. Loop RD met even verder
links van u het stenen gebouw van de Gasunie
gasexportstation Tegelen. Aan de 3-sprong gaat
u L.
5. Meteen daarna aan de T-splitsing, met links de
ingang van het Gasunie gebouw, gaat u R (witrood/Pieterpad) over de bos- grindweg. Vlak
daarna bij infobord “Holtmuhle” gaat u RD (pijl)
over de licht stijgende bos- grindweg langs de
witgroene slagboom. (U passeert een eind verder
links grenspaal 444). Na circa 300 m gaat u aan de
kruising bij grenspaal 443 R. Negeer zijpaden en
volg geruime tijd de bos- grindweg, die na 200 m
naar links buigt. Na 800 m gaat u kruising R de
grindweg omlaag.
(Na 50 m kunt u R een paadje omhoog lopen waar u
bij eik prachtig uitzicht heeft over de beneden
gelegen grote waterplas, die in een voormalige zandkleigroeve ligt).

Omlaag lopend loopt u tussen 2 plassen door.
Beneden aan de 3-sprong bij wkp 87 gaat u RD (6)
de grind- zandweg omhoog.
(Hier ziet u rechts de steile zandwand van de
voormalige zand- kleigroeve. De klei werd o. a
gebruikt
door
de
potten,
dakpannen
en
steenbakkerijen. De groeves zijn door de Stichting
Natuurmonumenten omgevormd tot natuurgebied).
Na 150 m gaat u boven aan de kruising bij
infobord “Holtmuhle” L.
6. Vlak daarna bij groot ijzeren hek buigt het pad
naar rechts en wordt een bospad. Na 100 m gaat
u aan de kruising L. Aan de volgende kruising
loopt u RD. Aan alweer een kruising, met links
een aangelegd heuveltje, gaat u verder RD. Aan
de kruising, met links het grote toegangshek van
de grote zand- kleigroeve, gaat u RD. Aan de 3sprong gaat u RD (5) over het pad dat meteen
naar links buigt. Negeer zijpaden. Na 250 m buigt
het pad naar rechts (pijl) met links nog steeds de
afrastering van de groeve. Ruim 50 m verder bij
picknickbank en afvalbak, waar het pad weer naar
rechts buigt, loopt u RD (pijl) het pad omhoog.
Aan de T-splitsing bij wandelknooppunt en
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afvalbak gaat u L. Aan de splitsing met grote kei
in het midden gaat u L.
7. U loopt even verder tussen 2 mooie
waterplassen door, die ontstaan zijn door kleizandwinning.
(Even verder
genietplekje).
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Aan de T-splitsing gaat u L (pijl). Aan de Ysplitsing gaat u RD (pijl) het pad omhoog. Boven
aan de T-splitsing gaat u R (pijl) de grindweg
omlaag. Bij zitbank, varkensrug en infobord
“Holtmuhle” gaat u over het rechts gelegen
smalle bospad lopen met links van u de dalende
asfaltweg en rechts een voormalig groeve waarin
een deel van vakantiepark Droomparken ligt. Aan
de asfaltweg gaat u R omlaag en na 100 m komt u
weer bij de parkeerplaats.
(Als u deze wandeling combineert met wandeling 571
tot een totale afstand van 15,8, loop dan RD de
asfaltweg omlaag. Negeer na 150 m bij afsluitboom
bosweg links. U loopt nu over route 571. Ga dan
verder bij punt 3 van route 571. In route 571 passeert
u de leuke uitspanning Maria Hoef, waar u binnen of
op het terras bij de vriendelijke gastvrouw iets kunt
eten en drinken.
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