
 

 

Routewijziging 

Etappe Groesbeek - Gennep 

Kaart 18, blz 85 

Datum: 
Gemarkeerd: 

Noodzakelijk: 
Lengte: 

 12-09-2016 
 Ja 
 Nee 
 5,6 km 

De route vanaf De Diepen, aan de voet van de Sint Jansberg, naar Gennep is ingrijpend 

gewijzigd. De route verloopt nu via Milsbeek en de ruïne van het Genneperhuis naar 

Gennep. 

Richting Noord - Zuid 

kaart 18, blz 85, regel 6 
Deze geheel afwandelen tot u op een asfaltweg bent gekomen. Rechtsaf gaan. Na sportvelden de tweede rechts, een 
grindweg (daarna graspad) bij huisnr. 75. Einde linksaf. Op kruising rechtdoor, Teelebeekstraat. Einde links, 
Langstraat, blijkt verderop. Na huisnr. 17 rechts, Kerkstraat. Op kruising links. Einde, weg oversteken en rechtdoor, 
Kempkesstraat. Verderop rechtdoor over fietspad tot het einde op de N271. Deze oversteken en schuin links een 
asfaltweg nemen, Smelenberg. Einde op asfaltweg links en direct daarna rechtsaf een fietspad richting Genneperhuis. 
Dit pad steeds volgen tot het na 1,7 km uitkomt op een asfaltweg (Veerstraat). Linksaf en onder het viaduct doorgaan. 
Daarna linksaf via een klaphek een voetpad over de dijk volgen. Iets verder naar rechts de dijk weer af gaan en 
onderaan rechtsaf, Melkstraatje. Ca. 50 m verder linksaf over een voetgangersbrug en door een poortje gaan. Einde, 
rechtdoor Torenstraat tot op de Markt bij het gemeentehuis waar deze etappe eindigt.  
Lees nu verder bij kaart 19. 

Richting Zuid- Noord 

kaart 18, blz 85, regel 1 
Vanaf de Markt, achter het oude gemeentehuis de Torenstraat inslaan. Einde rechtdoor, voetpad naast huisnr. 17. 
Einde rechtsaf. Aan de voet van de dijk schuin links de dijk op. Einde, asfaltweg naar rechts volgen tot na het viaduct. 
Daar rechtsaf, grindweg richting Genneperhuis. Dit steeds volgen tot het uiteindelijk, na 1,7 km, op een weg uitkomt. 
Links gaan en direct weer rechts, Smelenberg. Einde, de N271 oversteken en een smalle asfaltweg ingaan. Direct 
daarna linksaf, grindpad, Kempkesstraat. Op kruising rechtdoor, Gildenstraat. Op volgende kruising rechts, daarna 
eerste links, Langstraat. Tegenover huisnr. 65 rechtsaf, Teelebeekstraat. Op kruising rechtdoor, Milsbeek uitlopen. 
Eerste rechts, graspad. Einde op verkeersweg links. Weg volgen tot deze omhoog en het bos in gaat. Vlak daarna 
linksaf het bos in langs bordje “Sint Jansberg”.   
Lees nu verder bij regel 11. 
 

Voor kaart zie volgende pagina. 



 

 

 


