Boddebroektocht, Wanssum
Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als
extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de ingang van de kerk LA, direct daarop RD, weg op rechterhand negeren.
RD, weg op rechterhand negeren..
Op 4-sprong 2de weg op linkerhand, op linkerhand ligt een kerkhof.
RA richting haven, kn44 volg 43, dalende weg.
Weg langs de haven blijven volgen tot houtenbrug op rechterhand, bij burg deze oversteken, kn43
volg 42.
Na passeren van dijk via betonnen trapje RD, kn42 volg 41.
Einde voetpad op T-splitsing RA, kn41 volg 53.
Op T-splitsing voor doorgaande weg LA, direct daarop RA, “Meerloseweg”, kn53 volg 15, let op
drukke weg!!!
RA, “Molenstraat”, wn route wordt verlaten.
2.
Op 4-sprong bij kapel RA, kn18 volg 19, direct daarop LA, “Krekelkamp”, kn19 volg 23.
Rechts aanhouden, verharde weg blijven volgen, pad op linkerhand negeren, kn23 volg 20.
RA, onverhard pad , kn20 volg 21.
RD, pad op rechterhand negeren, kn21 volg 50.
Bij bosrand RD, pad op linkerhand negeren, wn route.
Bij bosrand op rechterhand RD, smal pad door bosperceel negeren.
3.
Pad buigt voor bosrand naar rechts, na 60 meter LA, smal bospad.
Bij splitsing links aanhouden, doorgaand pad blijven volgen.
Bij splitsing rechts aanhouden, doorgaand pad blijven volgen.
20 meter voor metalen gebouwtje op kruising LA.
RD, pad op linkerhand negeren.
Op 4-sprong bij verharde weg RD, gemeentebordje “Opengesteld”.
4.
RD, pad op linkerhand negeren.
RA, smal bospad.
Op 4-sprong RD, eveneens een smal bospad.
Einde pad na daling op T-splitsing LA.
Dit pad verder blijven volgen tot men uitkomt bij verharde weg, zijpaden negeren.
Einde pad op 4-sprong RA, verharde weg, “Megelsum”.
LA door klaphek, onverhard pad, “Struinpad”, pad buigt naar rechts de paaltjes door het gebied
volgen.
Na het passeren van klaphek op T-splitsing RA, breed grindpad.
5.
Bij kruising LA.
RD, graspad op rechterhand negeren.
Bij kruising LA, men loopt gebied weer in.
RA door klaphek, vervolgens links aanhouden en de linkeroever van waterplas volgen, op ongeveer
10 meter van de oever loopt een "koeienpad".

Einde van dit “koeienpad” op T-splitsing RA.
Na passeren van waterplas LA, nu de rechteroever van deze waterplas volgen.
6.
Bij bomenrij aangekomen links aanhouden, de rechteroever blijven volgen.
Na het passeren van waterplas op rechterhand rechts aanhouden, nu de linkeroever van deze
waterplas volgen richting bomenrij.
Bij kruising RD, “Stempel van de Maas” kn4 volg 5 “Over de Annadijk”.
Voor waterplas rechts aanhouden richting klaphek.
Einde pad op T-splitsing LA, verharde weg.
RA, onverhard pad, “Stempel van de Maas” route.
Einde pad op T-splitsing RA, verharde weg, “Stempel van de Maas” route.
7.
Tegenover boerderij LA, onverhard pad, “Stempel van de Maas” route.
Voor kapelletje maakt het pad een bocht naar rechts.
#Mariakapelletje
Onverhard pad gaat over in een verharde weg.
RD, onverhard pad op linkerhand negeren
RA, onverhard pad, pad gaat richting erf van boerderij, “Stempel van de Maas” route.
Op T-splitsing RA, onverhard pad, de “Stempel van Maas” route wordt verlaten.
Bij kruising RD, na passeren van woning gaat verharde weg weer over in een onverhard pad.
Pad blijven volgen tot verharde weg, zijpaden negeren.
8.
Op 4-sprong RD, verharde weg.
RA, “Flemingweg”, direct daarop bij splitsing links aanhouden, onverhard pad.
RD, graspad op linkerhand negeren.
Bij kruising RD.
RD, graspad op rechterhand negeren.
Op kruising bij verharde weg RD, graspad langs bosrand.
Op Y-splitsing links aanhouden.
Einde pad op T-splitsing RA, verharde weg.
9.
LA, onverhard pad, direct daarop bij splitsing rechts aanhouden.
RD, smal pad op linkerhand negeren.
Op T-splitsing LA, doorgaande pad blijven volgen.
Einde pad op 4-sprong RA, verharde weg.
RD, onverhard pad op linkerhand negeren.
Links aanhouden, verharde weg blijven volgen, onverhard pad op rechterhand negeren.
40 meter voor bord bebouwde kom “Meerlo” RA, graspad langs waterloop.
Einde graspad op T-splitsing LA, verharde weg.
10.
Op 4-sprong RA, doorgaande weg richting kerk volgen.
RD, weg op linkerhand negeren.
Op kruising voor woning met huisnummer 2 RA, onverhard pad, W-R route.
#Kasteel van Meerlo
Op Y-splitsing links aanhouden, doorgaand pad blijven volgen.
Einde pad op T-splitsing RA, verharde weg, W-R route.
LA, “Holstraat”, W-R route.

11.
Ter hoogte van houten hek RA door klaphek, vervolgens de rechterzijde van geul door weiland
volgen, SBB bord, W-R route.
Op hoek van afrastering rechts aanhouden, afrastering op rechterhand volgen.
Voor beek links aanhouden, oever van de beek volgen tot klaphek.
#Op linkerhand ziet men de Sint Goarkapel uit 1662.
Na verlaten van weiland via klaphek pad volgen tot Y-splitsing.
Bij deze Y-splitsing LA, de W-R route wordt verlaten.
Voor bosrand scherp RA, smal slingerend bospad.
Bij bankje RA.
Voor rij palen (trimparcours) LA.
12.
Op Y-splitsing links aanhouden.
RA richting houten slagboom, direct daarop op T-splitsing LA, bosrand volgen.
Dit pad in zijn geheel uitlopen tot verharde weg, zijpaden negeren.
Einde pad LA, verharde weg, W-R route.
Bij groot parkeerterrein RA doorgaande weg oversteken, W-R route, let op drukke weg!!!
Deze weg verder blijven volgen tot men weer uitkomt bij de kerk, het startpunt.
Legenda
RA = rechtsaf
RD = rechtdoor
LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
Wandelnetwerk:
Metalen markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje genummerde richting aanduiding, wn
staat voor netwerkpaaltje met alleen richting aanduiding.

