Wandelsportvereniging Groot Gestel
Leudal
Route 61A: 13km, Route 61B: 24km
Startplaats: De Busjop, Heythuijsen, 6093 AA Busschopsweg 9
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Aan de boskant van de parkeerplaats het
pad nemen met het bord Stiltegebied,
honden aan de lijn
Hoofdpad volgen spoedig recgts en
daarna links tussen bosrand en weiland
RD op kruising over wildrooster
RA 1ste pad Leudal wandelpad sticker
RA op einde pad
LA op einde na wildrooster, zandpad
LA 2de bospad, dit is nog voor betonnen
brug, pad maakt in het begin flauwe
bocht naar links en naar rechts, daarna
hoofdpad volgen
RA op einde, 2 sporig eikenlaantje
RA op einde, fietspad, St.
Elisabethdreef
RA 1ste asfaltweggetje Zorgcentrum St.
Elisabeth
LA op einde, rechts ligt klein gazonnetje
Links aanhouden na grasveldje
RA naar fietspad langs asfaltweg. Als
poort gesloten is U bocht via poort punt
10
RA op tegelpad
RD bij fietsknooppunt 49, asfaltweg
oversteken
RD breed kiezelpad oversteken en pad
nemen naar houten slagboom bij bord
ZONE verboden, uitgezonderd
wandelaars… dit is een licht glooiend
bospad
RD op kruising bij wandelknooppunt 13
naar wandelknooppunt 12
Bij wandelknooppunt 12 naar
wandelknooppunt 11
LA bij wandelknooppunt 11 naar
wandelknooppunt 9
RA bij wandelknooppunt 9 richting
wandelknooppunt 32
RA waar wandelknooppuntroute naar
links gaat, is smal paadje voorbij de
omheining
RA bij knooppunt 20 naar knooppunt 63
LA bij knooppunt 63 richting knooppunt
50 door slalomhek
LA over brug
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RD na klimmetje langs afrastering
rood/witte signalen volgen langs steile
wand
Naar benden lopen na zandhelling naar
het water
LA bij beek pad stroomopwaarts volgen,
nog steeds rood/witte signalering
RD bij bankje
RA op einde bij picknickplaats en
watermolen, halfverharde weg,
eventueel pauze, 8km
LA 1ste smalle pad ongeveer 60 m na
brug
LA op einde, gele paaltjes route
RA 1ste pad, holle weg, van knp 24 naar
23
LA pad door varens op hoogte van geel
paaltje met rood-wit signalering
RA na houten slagboom, asfaltweg
RD asfaltweg oversteken, Fietspad
Horn
RD bij bordeaux bank en groene bak
over gras
LA op bospad
RA op einde knp route
Einde LA van knp 8 naar knp 4
LA op einde, Speckerweg Voor Route A
volg de Speckerweg in de andere
richting en lees verder bij punt 75
RA op fietsknooppunt 46, asfaltfietspad
RA op kruising, pad bij bank
LA 1ste bospad schuin (45 graden)
LA bij knp 74 naar knp 73
RA bij knp 73 naar knp 75 asfaltfietspad
LA op einde Haelen 1 km halfverhard
steentjespad
RA op einde, asfaltweg
LA 1ste weg, de Keverbergstraat
RA smal paadje bij rood-wit paaltje en
Maria beeldje
LA pad vervolgen
RA brug over
LA door poort
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Pauze binnenplaats Kasteel Aldeghoor
Na de pauze terug over de brug en route
vervolgen
53. RA na 100 m
54. RA Kloosterveld
55. RA op einde Grote Kampweg
56. LA 1ste weg Toumweg
57. RA op einde, doodlopende weg wordt
Rinboomweg
58. LA op einde Overhaelen nr 8
59. Van knp 75 naar knp 76
60. LA tunneltje onder spoorlijn van
61. RA op einde langs slagboom en door
beukenlaan
62. RD voorrangsweg oversteken, pad langs
akker, van knp 31 naar 26 naar 25
63. RA op kruising van knp 25 naar 22,
beukenlaan
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RA grindpad op splitsing met bankje
Limburgs Landschap van knp 22 naar 21
65. RA op einde, asfaltweg
66. LA op voorrangsweg, fietspad
67. RA direct na overweg graspad door
Stiltegebied
68. LA bij bordje opengesteld door
slalomhekje, pad maakt bocht naar
rechts en links
69. LA op einde, breed bospad
70. RA voor uilentoren professor Dubois, pad
maakt daarna bocht naar links
71. RA op einde, tussen bosrand en weiland
72. LA over wildrooster door weiland waar
pad flauwe bocht naar rechts maakt
73. LA op einde, asfaltweg, Speckerweg
74. RA bospad bij ZONE verboden en blauw
ruiterpadbordje
75. RA na de brug
76. RA graspaadje parallel aan water
77. RA op einde, breed zandpad
78. LA bij bank
79. LA op kruising
Na 80 meter parkeerplaats De Busjop
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