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Tijdens deze vlakke en gemakkelijke wandeling wandelt u langs velden en bosranden naar het dorp Elmpt.
Dan maakt u een mooie boswandeling langs een voormalig munitiedepot uit de 2 e wereldoorlog. De
terugweg gaat over een mooie bosweg en door het Elmpterwald. Neem zelf proviand mee, na 7km staat een
zitbank. Aan het eind is een fijn terras waar u zelfgebakken Kuchen kunt proeven.
Startadres: Gaststätte Et Stübchen, An der Heiden 7 Overhetfeld – Niederkrüchten.
(Naast het café is een parkeerplaats). (Als uw navigator het adres niet vindt zoek dan op: An der Kapelle 20).
Vanuit Swalmen rijdt u via de Bosstraat de grens over en rij door tot aan de 3-sprong met bord An der Kapelle,
hier R.
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664. Overhetfeld 12,3 km
1. Met uw rug naar de Gaststätte gaat u L en
neem de eerste weg L (An der Heiden). Negeer
zijweg links. Aan de T-splitsing gaat u L
(Schwalmweg).
Neem nu eerste weg R
(Mühlenweg). Negeer zijwegen en loop RD het
dorp uit langs de bosrand. Volg de weg door het
bos langs 2 rood/witte paaltjes. Na 50 m gaat u
aan de 4-sprong bij zitbank R over het bospad.
Negeer zijpad rechts. Aan de Y-splitsing gaat u L.
Aan de volgende Y-splitsing gaat u L over het
bospaadje langs een afgezaagde boom. Aan de
T-splitsing gaat u L over de veldweg langs de
bosrand. Aan het eind volgt u RD de asfaltweg.
Aan de voorrangsweg gaat u L en meteen daarna
aan de T-splitsing gaat u L langs huisnr. 54.
Voorbij huisnr. 53 gaat u R over de veldweg. Aan
de kruising gaat u L over de asfaltweg.
2. Aan de 4-sprong gaat u scherp R over het
bospaadje langs een zitbank en groot wegkruis
eb volg RD het bospad. Aan de 3-sprong gaat u
R even het bos uit en dan loopt u weer het bos in.
Na 10 m gaat u L over het bospaadje. Negeer
zijpaden rechts en zorg dat u links de bosrand
ziet en een akker. Aan het eind van deze akker
buigt het bospad nar links. Aan de veldweg gaat
u L. Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u R over de
asfaltweg. U loopt het dorp Elmpt binnen. Aan de
kruising gaat u RD (Palinxweg). Aan de
voorrangsweg gaat u R langs huisnr. 119.
3. Voorbij huisnr. 129b gaat u L (Hauptstraβe
129). Negeer veldweg rechts en steek via brug de
snelweg over. Aan de 4-sprong gaat u RD over de
veldweg. Aan de T-splitsing gaat u L langs de
hoge
afrastering
van
het
voormalige
munitiedepot uit de Tweede Wereldoorlog. Blijf
het pad langs de afrastering door het bos volgen.
Bij huizen negeert u zijweg links en volg de
verder afrastering. Waar de afrastering ophoudt,
gaat u RD over de bosweg. Steek de asfaltweg en
loop RD over de bosweg richting Niederkrüchten.
Aan de 4-sprong bij bord “fietspad” gaat u RD.
.

Aan de volgende 4-sprong bij bord “fietspad” en
A9 gaat u L de bosweg omlaag. Negeer bospad
schuin rechts en volg de boswegruiterroute.
4. Aan de 4-sprong gaat u R over de asfaltweg.
Aan de 3-sprong gaat u L en u loopt onder de
snelweg door. Aan de 3-sprong bij de bosrand
gaat u L (geel-rood/X). U passeert een zitbank,
een prima pauzeplek na 7km. 10 m verder aan de
3-sprong gaat u RD langs de bosrand. Aan het
eind voor boerderij gaat u R (geel/-rood/X) het
graspad omhoog Het pad buigt naar links en bij
boerderij volgt u RD de asfaltweg. Steek de
voorrangsweg over en ga L over het fietspad.
Neem de nu eerste weg R (geel-rood). Na 50 m
gaat u aan de Y-splitsing L (geel-rood/A13).
Voorbij het laatste huis volgt u RD de veldweg
langs de bosrand. Volg nu geruime tijd de
bosweg RD (geel-rood/A13). Negeer zijpad rechts
omhoog.
5. Aan de 4-sprong bij
zitbank gaat u bij
verbodsbord L over het pad. Steek de brug over
en ga dan R over het fietspad langs de
doorgaande weg. Na 50 gaat u bij verbodsbord
L. Boven aan de 4-sprong gaat u RD over de
veldweg. Aan de T-splitsing voor de bosrand
gaat u R over de veldweg langs de akker. Aan het
eind van de akker gaat u aan de 3-sprong RD over
de bosweg. Aan de T-splitsing gaat u bij wit-rode
afsluitboom L.
Negeer zijpaden. Aan de Tsplitsing gaat u R (X/A1).
6. Aan de 3-sprong gaat u RD. Na 50 m gaat u
aan de ruime kruising bij zitbank bij verbodsbord
L. Negeer zijpad links. Aan de kruising RD. Aan
de T-splitsing gaat u R. Aan de 4-sprong bij
zitbank gaat u L (X/A1) over de grindweg. Aan de
asfaltweg gaat u R en u loopt het dorp in. Aan de
T-splitsing bij bushokje gaat u R. Neem dan de
eerste weg L en u komt u weer bij het café waar u
nog
iets
kunt
eten
of
drinken
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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.

