Korte tour (ca. 6 km)

Wandeling rond en door
Ravensbosch
Het begin- en eindpunt van deze ca. 6 kilometer lange wandeling is bij camping De Bron en
voert over veldwegen en bospaden.
De paden zijn over het algemeen goed te belopen, doch na een regenbui kan het hier en daar nogal modderig zijn.

De wandeling
Bij het verlaten van de camping gaan we naar links. Op de eerstvolgende kruising met kapel
rechtdoor, langs het voormalige klooster Ravensbos, nu in gebruik als Friezen stoeterij.
In de kapel van het klooster vinden de bijeenkomsten van Yomanda plaats.
Na het passeren van het nieuwe klooster van de paters Oblaten nemen we de eerste veldweg
links en blijven deze volgen in de richting van de watertoren van Schimmert.
Aan het einde van dit pad, bij de grote weg richting Meerssen, gaan we wederom naar links.
Het beste is om de weg over te steken en over het fietspad verder te lopen. Bij het bord met
plaatsnaam Groot Haasdal gaan we naar links en lopen de Billich in.
We gaan nu een tijdje de rood/witte markering van het Pieterpad volgen en lopen het
natuurgebied Ravensbos in, waar de onverharde weg overgaat in een smal pad.
Op een kruising van paden/veldwegen gaan we rechtdoor.
Bij de vijver gaan we rechtdoor en blijven de rood/witte markering volgen. We lopen via een
parkeerplaats langs de bosrand.
Rechts van dit pad ligt het voormalige woonhuis en atelier van Charles Eyck. Nu is er een
automatiseringsbedrijf gevestigd. We blijven de bosrand volgen.
Rechts van ons stroomt een beekje met daarachter gelegen de prachtige hoeve Holswick.
Vlak voordat de rood/witte markering het bos verlaat, gaan wij naar links en volgen de rode
paaltjes. Dit is een pittige klim omhoog door het bos. Boven gekomen gaan we naar links.
Dit bospad blijven we volgen tot op een T-splitsing waar we schuin rechts omhoog gaan en
vervolgens links aanhouden.
Bij de Y-splitsing zien we schuin links de vijver weer liggen. Wij gaan hier echter rechts
omhoog. Bij het verlaten van het bos gaan we rechtdoor, dus het ruiterpad links negeren.
Bij kruising met de verharde weg, gaan we terug naar camping de Bron. Als de ingang via de
Haasdalermolenweg geopend is (meestal van april tot november) kunnen we hier rechtdoor.
Als deze gesloten is, gaan we naar links en op de eerstvolgende kruising met kapel lopen we
naar rechts, terug naar camping De Bron.
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