
683. GRUBBENVORST 11,4 km – 9,2 km – 6 km 
www.wandelgidslimburg.com 

www.wandelgidszuidlimburg.com 
 

 
 
 

 
 

 
 

Tijdens deze vlakke afwisselende wandeling wandelt u naar de bossen van Reulsberg. Daarna loopt u door 
het prachtige natuurgebied ’t Ham, waar een uitkijkheuvel met zitbank is, een leuk pauzeplekje. De 
terugweg gaat over veldwegen en over graspaden langs het water. Onderweg staan voldoende zitbanken. 
Neem zelf proviand mee. Aan het eind is een ruim terras. U kunt kiezen uit 3 afstanden.  (Begin de 
wandeling met een heerlijk Voermansontbijt! Eens in de 2 weken op zondag, zie website).  TIP: Blijf lekker 
slapen in het hotel en doe de volgende dagen nog bv. wandeling 511 of 608 in de buurt. 
 

Startadres: Herberg De Lindehoeve, Horsterweg 51, Grubbenvorst. (Parkeer op de parkeerplaats). 
 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,37 km  2.30 uur  12 m  16 m 
 

 
 

683. GRUBBENVORST 11,4 km – 9,2 km – 6 km 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de 
achterkant van het hotel en loop dan R het trapje 
omhoog naar de dijk. Boven gaat u R over het 
pad over de dijk. Het pad buigt naar rechts en via 
een klaphekje komt u aan de rotonde.  Ga hier L 
over het fietspad en na 20 m gaat u R (Nieuw Erf) 
over de asfaltweg en volg de weg langs de 
tuinkassen. Waar de weg na bijna 500 m naar 
links buigt, gaat u RD over het graspad gelegen 
tussen twee afwateringskanaaltjes.  Aan de T-
splitsing gaat u L (pijl 48) door het klaphek en 
volg het graspad gelegen tussen het water.  
 

2.   Aan de 3-sprong bij wegwijzer en klaphek 
gaat u bij wandelknooppunt (wkp) 48 RD (49) 
door het klaphek.  
 

(Degene die 6 km loopt, gaat hier RD door het 
klaphek en blijf geruime tijd RD de beek genaamd 
Langevelseloop volgen.  Aan de asfaltweg gaat u L. 
Volg enige tijd deze weg tot bij het eerste klaphek 
aan de linkerzijde. Ga dan veder bij punt 6).   
 

Meteen daarna gaat u R  over de veldweg gelegen  
tussen 2 greppels.  Steek de asfaltweg over en 
loop RD (Reulsweg) over de grindweg.  U loopt 
het bos (Reulsberg) in en neem da het tweede 
bospad wkp 49 R (54).  Aan de T-splitsing gaat u 
L (pijl). Negeer zijpad links. Aan de kruising gaat 
u RD (pijl).  Negeer zijpad rechts en ga RD (pijl).  
Aan de 3-sprong bij grasveld van een hondenclub 
gaat u L (pijl) over het bospad dat omhoog en 
omlaag gaat.  Het pad buigt naar links langs een 
heuveltje en negeer zijpad links omhoog.  Vlak 
daarna gaat u aan de T-splitsing R (pijl).  Negeer 
zijpad links (pijl RD).  Aan de volgende T-splitsing 
gaat u R (pijl) over de zandweg.  
 

3.  Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl).   
 

(Degene die 9,2 km loopt gaat hier L langs de 
bosrand. Negeer zijpaden en volg geruime tijd de 
bosweg. Aan de asfaltweg gaat u L. Ga nu verder bij 
punt 5).  
 

Aan de kruising gaat wkp 54 L (99/Hamweg).   De 
asfalt weg wordt onverhard. 40 m verder gaat u R 
(pijl) over de veldweg.  Aan de T-splitsing bij 
zitbank gaat u L (pijl).  Steek via bruggetje wkp 99 
(93) de beek over en ga meteen L (pijl 53) door 
het klaphek.  Houdt rechts aan en u passeert een 
zitbank en klein bruggetje. Aan de 3-sprong bij  3-

stammige boom gaat u L (pijl). Na enige tijd 
passeert u een prachtige holle boomstam. Vlak 
daarna gaat u aan de 3-sprong RD (pijl 53). Ga 
aan het eind door het klaphek en steek de brug 
over en ga dan meteen wkp 53 L (50) door het 
klaphek.   
 

4. Aan de ongelijke 4-sprong bij zitbank neemt u 
het tweede pad L (pijl) dat meteen naar rechts 
buigt langs de bosrand. 
 

(Als u hier het eerste pad L neemt, dan komt u na 50 
m op een heuveltje, waar een zitbank staat. Een 
leuke pauzeplek na 5 km).  
 

Na greppel buigt het pad naar rechts (pijl).  
Negeer zijpaadjes. Ga aan het eind door het 
klaphek en ga dan L (pijl) over de zandweg.  Aan 
de T-splitsing gaat u L (pijl).  Na 100 m gaat u bij 
zitbank R door het klaphek en loopt u over een 
grasland RD richting klaphek.  Bij de veldweg bij 
de bosrand gaat u R (pijl 50). Negeer meteen 
bospad links.  Negeer zijpaden. Bij wkp 50 gaat u 
RD (51). Aan de asfaltweg gaat u L (negeer pijl 
naar R 51).   
 

5.   Let op!  Waar rechts een afrastering begint, 
gaat u R over het bospaadje langs de afrastering.  
Het pad loopt over een heuveltje. Waar het pad 
naar links buigt, negeert u zijpad rechts.  Aan de 
T-splitsing gaat u L over de veldweg.  Aan de 3-
sprong gaat u R (rr 28) over het graspad.  De weg 
buigt naar links en volg deze langs de akkers.  
Aan de kruising bij wegkruis gaat u wkp 51 RD 
(62).  Negeer zijpaden en volg zeer geruime tijd de 
veldweg en negeer tweemaal een graspad links 
langs een kanaaltje (w.o. pijl naar links 62).  Aan 
het eind bij het derde kanaaltje buigt de weg naar 
links langs het kanaaltje en volg het graspad.   
 

6.  Steek aan het eind de asfaltweg over en ga bij 
wkp 62 RD (48) door het klaphek en volg nu zeer 
geruime tijd het graspad langs de waterkant.  Aan 
de T-splitsing bij wegwijzer en klaphek gaat u 
wkp 48 R (47). (U bent hier al geweest).  Ga aan het 
eind door het klaphek (negeer pijl RD 47) en ga 
dan R tussen de 2 kanaaltjes door. Aan de 
asfaltweg loopt u RD langs de tuinkassen.  Aan 
de T-splitsing gaat u L naar de rotonde en ga dan 
R door het klaphek de dijk op.  Volg het pad over 
de dijk terug naar het hotel waar u nog een kopje 
koffie of frisdrankje kunt nemen. 
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