
Breedeweg 

Routebeschrijving 
1.) Loop het parkeerterrein van 
het Nederlands Wijnbouwcentrum af 
en ga op het fietspad LA. Steek de 
weg bij het zebrapad over. Aan de 
overkant RA de weg een stukje 
terug volgen. Eerste LA, 
Drulseweg. Dit wordt een fietspad. 
Dit fietspad circa 500 meter blijven 
volgen tot het tweede woonerf (bij 
speeltuintje links en gemaal rechts) 
hier RA. Steek de Nieuwe 
Drulseweg over d.m.v. zebrapad. 
Op fietspad LA en kort 

daarna voetpad RA, achter huizen 
en supermarkt langs. Dit voetpad 
komt uit op De Ploeg. Dit woonerf 
RD  volgen tot De Zeis. Hier LA en 
direct RA een voet-/fietspad inslaan. 
Aan het eind van dit pad tussen 
betonnen balustrade door. De weg 
oversteken naar een half verhard 
pad. Na de huizen wordt dit een 
graspad. Na een haakse bocht naar 
rechts, aan het eind van dit pad LA. 
Dit graspad gaat over in een 
asfaltweg. Waar deze asfaltweg een 
bocht naar links maakt, 

De Horst 

ga je rechtdoor een karrenspoor op, 
dat na huisnummer 20 een graspad 
wordt. Aan het eind op de klinkerweg 
LA. Op de kruising met de Lage 
Horst RA. 

2.) Voorbij huisnummer 9 LA, 
overstapje over een hek om pad 
langs de Leigraaf (beekje) te volgen. 
Blijf de Leigraaf volgen tot je na een 
overstapje op een asfaltweg uitkomt. 
Hier RA. Neem de eerste weg RA, 
de Hogewaldseweg langs wijngaard 
De 

Plack. Deze klinkerweg blijven 
volgen. Bij de afslag de Lage Horst 
links aanhouden en blijf op de 
Hogewaldseweg. Ga met de bocht 
mee naar rechts. Bij het 
naambordje "Boerenlandpad De 
Sprung" ga je LA, maak hier een
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overstapje om graspad op te gaan 
langs het beekje. Bij bordje 'De 
Sprung' RA, tussen 2 paaltjes door 
over het beekje stappen en trapje 
omhoog, langs het hekje, graspad 
rechts van weiland met heg 
wandelen. 
3.) Einde van het graspad, 
overstapje over en op half verharde 
weg LA. Aan het eind asfaltweg 
oversteken, half verhard fietspad RD. 
Eind bij asfaltweg RA. Ter hoogte 
van huisnummer 35 LA, Hofseweg 
(half verhard). LET OP, hier volgt 
een stukje waar honden niet zijn 
toegestaan. Lees onderaan de 
beschrijving een alternatieve route*. 
Ca. 150 meter na de wijngaard, RA 
smal pad tussen de akkers door in 
de richting van een boerderij. Pad 
rechts 

om de boerderij volgen. Op de oprit RA. 
Aan het eind op asfaltweg LA. Eerste weg 
RA Sint Jansberg 2-8. Aan het eind LA, 
de weg maakt een bocht naar rechts, Klein 
Amerika. Eerste onverharde pad met 
metalen voetgangerssluis RA, tussen de 
weilanden door. Dit pad maakt een haakse 
bocht naar links en daarna een haakse 
bocht naar rechts. Aan het eind door 
voetgangerssluis en op asfaltweg LA. Op 
Kruising met Klein Amerika en de 2e 
Colonjes RD. Na huisnummer 55 RA, 
onverhard pad. Aan het eind van dit pad 
RA, terug naar het Nederlands 
Wijnbouwcentrum.

* lndien je met de hond wandelt ga je hier RD en 
neem je de volgende weg LA, Sint Jansberg. Je 
pakt de route beschrijving weer op bij de Sint 
Jansberg 2-8. 
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Mooiste Wandeling 2019 door wandawandelt.nl 

Prachtig gebied, veel afwisseling en heel apart om in 
Nederland tussen wijnranken te lopen' 

- reactie van een wandelaar.

In en om Groesbeek liggen zeker zes wijnhuizen. Vijf daarvan kunt u 
bezoeken door deze route te lopen. De wandeling voert langs percelen 

wijnstokken van De Plack, De Holdeurn, Van Ditshuizen, Klein Amerika en 
De Colonjes. ledere wijnboer verwelkomt op zijn eigen manier gasten met 
varierend aanbod van hapjes en drankjes. Begin en eindpunt van de route 
liggen bij het Nederlands Wijnbouwcentrum Groesbeek. Hier kunnen de 
wijnen van alle boeren geproefd warden. Bovendien kun je (op afspraak) 
de kelders bekijken en (zonder afspraak) lekker borrelen op het terras. 
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