
 

 

Routewijziging 

Etappe Gennep - Vierlingsbeek 
Kaart 19, blz 87 

Datum:
Gemarkeerd:

Noodzakelijk:
Lengte:

 12-09-2016 
 Ja 
 Nee 
 5,1 m 

De route tussen Gennep en Heijen is ingrijpend gewijzigd. De route verloopt nu via de 
Looier Hei en de Gennepse Hei naar de Heijense bossen. 

Richting Noord - Zuid 

kaart 19, blz 87, regel 1 
Vanaf de Markt achter het oude gemeentehuis, Niersstraat inslaan. Einde rechts, Niersweg. Tegenover huisnr. 5 
voetpad volgen langs de Niers. Voorbij kerk linksaf, fietspad over dijk. Einde links. Langs deze weg Gennep uitlopen. 
Na plaatsnaambord, bij huisnr. 5, rechts. Zandweg volgen tot einde bij ijzeren hek. Hier voorbij rechts, stijgend pad. 
Voor waterplas rechts. Einde, vóór hoger gelegen fietspad, linksaf. Einde, fietspad volgen en dan op kruising rechts, 
zandpad. In tweede bocht rechtdoor, smal slingerend bospad. Einde schuin rechtdoor, open plek oversteken en 
rechtdoor, smal slingerend bospad. Einde even rechts en dan linksaf grindpad en open plek oversteken en weer een 
klein slingerend pad kiezen. Op viersprong rechtdoor. Asfaltweg oversteken, bospad rechtdoor. Op open plek, links. 
Pad volgen, camping links houden. Uitgekomen op grindweg achter de camping, rechtdoor. Einde op grindweg rechts 
en direct daarna weer links. Tegen het talud van een weg opklimmen en aan de andere kant weer naar beneden.  
Lees nu verder bij regel 14. 

Richting Zuid - Noord 

kaart 19, blz 87, regel 7 
Waar dit even verder naar rechts buigt, rechtdoor tegen het talud van een weg opklimmen en aan de andere kant weer 
omlaag het pad rechtdoor vervolgen. Einde op grindweg rechts en direct links. Kruising rechtdoor, langs camping. Pad 
volgen, camping rechts houden. Op open plek na een stevige klim, rechts. Asfaltweg oversteken, zandweg inslaan. 
Twee keer op kruising rechtdoor. Op open plek, grindpad oversteken, even rechts en dan linksaf, smal stijgend bospad. 
De volgende open plek oversteken, grindpad schuin oversteken en opnieuw smal stijgend bospad in. Einde in bocht van 
zandweg deze rechtdoor volgen. Op kruising met fietspad links, vlak daarna rechts parallel bospad volgen. Bij een 
houten hek rechts langs waterplas. Op viersprong links. Na klim en afdaling op einde links, brede zandweg. Na een 
haakse bocht, aan het einde op asfaltweg linksaf en Gennep binnen lopen via Picardie. Na ca. 700 m, bij het eerste 
huis rechts (nr. 100) rechtsaf, fietspad over dijk. Voor de kerk rechtsaf, pad langs voet van de dijk. Einde op 
klinkerweg rechtdoor langs de weg. Op kruising links, Niersstraat. Einde etappe op de Markt.  
Lees nu verder bij kaart 18. 
 

Voor kaart zie volgende bladzijde 

  



 

 

 

 


