Langs de Borggraaf, Lottum
Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als
extra herkenningspunten.
Honden zijn op een deel van deze route niet toegestaan
1.
Loop richting kerk, weg rechts van de kerk inlopen.
Deze weg volgen tot men rechts een laan "De Borggraaf" ziet, hier RA, grindpad.
Kasteel De Borggraaf is privé bewoond en niet voor bezichtiging opengesteld. De laan valt onder de
openstelling van de buitenplaats en die is dan ook voor wandelaars toegankelijk.
Gelieve rekening te houden met de privacy van de bewoners.
Op T-splitsing RA, verharde weg.
Op T-splitsing LA, kn21 volg 22.
RA, "Opperdonk Veldweg", grindpad, wn route.
Bij Y-splitsing rechts aanhouden, "Opperdonk Veldweg", wn route.
Direct daarna LA door klaphek, richting de Maas lopen, de wn route wordt verlaten.
Voor de oever van de Maas RA, de oever volgen.
Na passeren van klaphek links aanhouden richting brugje lopen, de oever blijven volgen, men volgt
een verhard fietspad.
Na brugje rechts aanhouden, fietspad blijven volgen, wn route wordt weer gevolgd, grindpad.
Einde pad op T-splitsing RA, kn28 volg 27.
2.
Op T-splitsing doorgaande weg oversteken, vervolgens RA fietspad volgen, wn route.
LA, verharde weg, wn route, "Houthuizerweg".
RA, kn27 volg 23, "Wielhouterveldweg", direct daarop LA, bospad inlopen.
Bij splitsing links aanhouden, breed onverhard pad, wn route, direct daarop RD, pad op rechterhand
negeren.
Dit pad verder blijven volgen tot knooppunt 26, de knooppuntpaal staat op de hoek van een
afrastering op rechterhand.
RA, kn26 volg 25, pad met op linkerhand een bosgebied.
Dit pad blijven volgen tot camping "Indeverte" op rechterhand, vervolgens op kruising RA, kn25 volg
24.
Bij kruising RD.
Bij kruising RD, er ligt klein bosperceel op rechterhand, wn route.
Direct daarop RD, bospad op rechterhand negeren, wn route.
3.
Bij kruising met verharde weg RD, "De Papeling", kn24 volg 19, grindpad.
Op T-splitsing LA, verharde weg, wn route.
Bij kruising RD doorgaande weg oversteken, "Homburger weg", wn route.
RD, onverhard pad op linkerhand negeren.
RD, achter opeenvolgend onverhard pad op rechter- en linkerhand negeren, wn route.
Bij 4-sprong RD "Homburger weg", wn route.
LA, kn19 volg 11, weg gaat over in onverhard pad.
LA, wn route, graspad.

LA, kn11 volg 20, er staat een bankje, via houten sluisjes pad tussen afrastering volgen.
RD, weiland verlaten door houten sluisjes.
RD, smal pad met informatiepaneel op rechterhand negeren.
Einde pad op T-splitsing RA, breed grindpad.
4.
Einde pad op T-splitsing doorgaande weg oversteken, vervolgens LA verhard voetpad volgen, wn
route.
Na 20m parkeer terrein aan rechterzijde van weg oplopen, aan einde hiervan RA via klaphek bospad
inlopen, wn route.
Bij splitsing rechts aanhouden, kn20 volg 9.
Bij splitsing links aanhouden, wn route.
Einde pad op T-splitsing RA, breed pad, wn route.
Bij SBB bord “Begrazingsgebied” LA door klaphek, vervolgens rechts aanhouden, rode paaltjes door
open gebied volgen.
Bij bosrand, smal slingerend bospad, rode paaltjes door bosgebied blijven volgen.
Op Y-splitsing voor klaphek LA, wn route, W-R route, de rode paaltjes route wordt verlaten.
Na passeren van klaphek op 4-sprong RD men verlaat het heide gebied, wn route, W-R route.
Bij T-splitsing LA, wn route.
RD, ATB pad op linkerhand negeren.
Bij splitsing rechts aanhouden, direct daarop bij tweede splitsing weer rechts aanhouden, wn route.
Einde pad op T-splitsing RA, wn route, breed pad.
5.
Dit pad blijven volgen tot knooppunt 8 direct na een veerooster, zijpaden negeren.
Na passeren van veerooster RA, kn8 volg 7 Hiepterheide.
Dit pad blijven volgen tot klaphek bij bosrand, smalle zijpaden negeren.
RD door klaphek, men verlaat het heidegebiedje.
Einde pad op T-splitsing LA, wn route.
RD, pad op rechterhand negeren, wn route.
Ter hoogte van SBB informatiepaneel RA, wn route.
Bij splitsing rechts aanhouden, direct daarop RD, wn route, pad op linkerhand negeren.
Na passeren van een klein halfopen heidegebiedje op linkerhand LA, smal pad, wn route.
6.
Einde pad op T-splitsing LA, bosrand volgen, wn route, kn7 volg 6.
RD, pad op linkerhand negeren, wn route.
Bij T-splitsing LA, wn route, verharde weg.
RD, pad op linkerhand negeren, wn route.
Bij T-splitsing RA, "Genenberg", kn6 volg 1.
RD, “Genenberg”, weg op linkerhand negeren, wn route.
Na passeren van bord bebouwde kom Broekhuizen, RD tot doorgaande weg, zijwegen negeren.
RD doorgaande weg oversteken, op rechterhand ziet men een kerkje, kn1 volg 13
Op T-splitsing LA, vervolgens rechts aanhouden richting Maas.
Voor de Maas RA verharde weg parallel aan de Maas inlopen, wn route.
RD, weg gaat over in grindpad.
In bocht naar rechts van grindpad LA richting Maasoever lopen.

7.
Bij oever RA smal pad parallel aan de Maas volgen.
Bij klaphek op linkerhand, LA door klaphek, pad over de dijk volgen, wn route.
Pad buigt weg van de Maas, na passage smal brugje rechts de helling oplopen.
Bij klaphek RD verharde weg oversteken, aan overzijde weer door klaphek RD weiland inlopen, wn
route.
Einde weiland links aanhouden, vooral in de lente kan het hier heel drassig zijn, wn route.
Weer bij een weiland aangekomen RD, afrastering op linkerhand volgen richting houten hekwerk in
de verte.
Bij grindpad RD weiland inlopen, kn13 volg 21, waterloop op linkerhand volgen.
Na passeren van een waterpoel richting klaphek lopen.
Na passeren van klaphek RA, graspad volgen, wn route.
Bij kruising RD, graspad, wn route.
Bij verharde weg RA, "De Borggraaf", wn route.
Na verlaten van laan, LA richting het parkeerterrein, het startpunt.
Legenda
RA = rechtsaf
RD = rechtdoor
LA = Linksaf
SBB= Staatsbosbeheer
wn = Stempel van de Maas
kn = knooppunt Stempel van de Maas wandelnetwerk

