Langs de Borgitter, Ittervoort
1.
Met de rug naar de ingang van de kerk LA, voetpad aan overzijde weg volgen, blauwe route.
Bij kruising met doorgaande weg RD voetpad volgen, blauwe route.
RA, smalle weg, na enkele meters ligt aan rechterhand een kerkhof.
RD, weg gaat over in een onverhard pad.
RA bij bankje, blauwe route.
RD, steil pad op linkerhand negeren.
RD, smal pad op linkerhand negeren, blauwe route.
RD, brugje op rechterhand negeren, pad buigt naar links, direct daarop RA smal pad met akker op
linkerhand volgen, rode route.
RD, pad gaat over in een verhard voetpad.
2.
LA, “Beekstraat”.
RD, “Holstraat”, weg op rechterhand negeren.
Op T-splitsing RA
RA, “Vinkenstraat”.
Op T-splitsing LA richting de kerk.
Voor de kerk RA, “Kloosterberg”.
Einde weg op T-splitsing LA, op linkerhand ligt een waterloop.
Op T-splitsing LA, “Waterstraat”.
Op T-splitsing RA, “Trippaardstraat”.
Voorbij huisnummer 20 RA smal voetpad volgen, bordje “Meers P”.
Einde pad ter hoogte van slagboom LA, direct daarop RA fietspad volgen.
RA, “Grootheggerlaan”, oranje route.
3.
Na het passeren van brugje LA, onverhard smal stijgend pad inlopen, oranje route.
Einde pad RA, verhard voetpad volgen.
Op T-splitsing RA, vervolgens na het passeren van een slagboom LA.
LA, half verhard stijgend pad, men kijkt op de linkerhand weer uit over de Maasarm.
RD, dalend klinkerpad op rechterhand negeren.
RA, trap oplopen.
RA, direct daarop bij kleine rotonde LA, rode route.
RD, weg op linkerhand negeren, rode route.
Voor metalen hek RA smal grindpad inlopen, rode route.
RD, klaphek op rechterhand negeren, breed grindpad volgen.
Bij kruising RD, rode route.
Voor bocht naar links RA, dalend pad, direct daarop scherp LA, rode route, men volgt de voet van de
dijk.
Rechts aanhouden, doorgaand pad verlaten, smal pad langs de waterloop volgen, rode route.
RA, over brugje, rode route.
4.
Einde pad rechts aanhouden, klinkerweg, men passeert een kerk, rode route.
Bij kruising RD, “Kerkstraat”, rode route.

Op T-splitsing LA, rode route.
Rechts aanhouden, rode route, vervolgens RA, “Vijverbroekstraat”.
RA, bij bankje, onverhard pad, rode route wordt verlaten.
RD, graspad op linkerhand negeren.
RD, pad op rechterhand negeren.
RA, lang pad volgen.
Op T-splitsing LA.
Na het passeren van klaphek LA.
RD, graspad op rechterhand negeren, rode route.
Bij splitsing links aanhouden, rode route.
RA, rode route.
RD, pad op linkerhand negeren, rode route.
Op T-splitsing RA, verharde weg, blauwe route.
5.
Bij kruising RD, blauwe route.
Bij kruising met doorgaande weg RD, blauwe route.
Einde weg op T-splitsing RA, blauwe route.
RD, “Kasteelstraat”, weg op linkerhand negeren.
LA, grindpad, blauwe route, bordje “Privaat domein” negeren.
RA, door poortgebouw, blauwe route.
Na het passeren van het poortgebouw gaat weg over in een onverhard pad.
RA, verharde weg, blauwe route.
Op T-splitsing LA, blauwe route wordt verlaten.
Bij 4-sprong RD, “Haardstraat”.
RD, pad op rechterhand negeren.
RD, weg gaat over in een onverhard pad.
6.
RA, NM bordje “Heioord”, bospad.
LA, bospad.
Voor metalen hek rechts aanhouden, smal pad op linkerhand negeren.
Op T-splitsing RA, breed grindpad.
RD, pad op linkerhand negeren.
RD, pad gaat over in een verharde weg.
RD, pad op rechterhand negeren, vervolgens na ongeveer 20m LA, smal onverhard pad langs akker
volgen.
Einde pad op T-splitsing LA, verharde weg, direct daarop RA, smal pad langs bosrand volgen.
RD, smal bospad op rechterhand negeren.
RD, pad op rechterhand negeren, direct daarop bij kruising RD.
7.
Einde pad op T-splitsing RA, verharde weg.
Na ongeveer 60m LA, bospad volgen.
RD, pad op linkerhand negeren, op de hoek staat een spoorbiels.
Einde pad op T-splitsing LA, men volgt bosrand.
RD, smal pad en breder pad op linkerhand negeren.
Met weer een open gebied op linkerhand bij bankje RA, smal bospad.

Bij kruising RD.
Einde pad op T-splitsing RA.
Bij kruising met doorgaande weg RD, graspad.
Einde pad op T-splitsing RA, direct daarop RD, pad op rechterhand negeren.
Bij splitsing rechts aanhouden.
Bij splitsing links aanhouden, direct daarop bij einde pad LA, verharde weg.
8.
Bij kruising RD, “Luciastraat”.
RD, weg op rechterhand negeren.
RD, weg op linkerhand negeren.
RD, weg op rechterhand negeren.
Bij kruising RD, “Maartenstraat”.
Op T-splitsing RA, “Driessensstraat”.
LA, op de hoek van de straat staat een oude waterput.
RD, voetpad op rechterhand negeren.
RD, weg op rechterhand negeren.
#Voor brug ziet men op rechterhand een watermolen.
Na het passeren van brugje tegenover woning met huisnummer 16 LA, blauwe route.
LA door klaphek, NM bord “Üffelse Beek”, blauwe route.
Na het passeren van klaphek, LA, blauwe route.
Einde pad op T-splitsing RA, verharde weg, “Margarethastraat”, blauwe route.
Deze weg in zijn geheel uitlopen, zijwegen negeren.
Einde weg RA, richting kerk lopen, het startpunt.
Legenda
RA = rechtsaf
RD = rechtdoor
LA = Linksaf
NM = Natuurmonumenten

