
  
  
 
 Routebeschrijving naar het “Vortums Veld” 
 Let op: de startzijde ligt aan de noordkant van het Vortums Veld! 

www.metworst.nl 
 

 
Vanuit het Noorden: 

 Volg de A73 (Venlo) en daarna de A77 (Köln), neem de eerste afrit (Beugen) van de A77 en ga bovenaan 
de afrit linksaf richting “Boxmeer”. 

 Deze weg blijven volgen; de eerste 3 rotondes rechtdoor blijven rijden, en op de 4e rotonde (aan het eind 
van de Julie Postelsingel) rechtsaf slaan richting “Sambeek”. 

 Deze weg blijven volgen totdat u de kom van Sambeek uit bent en dan zult u al snel het “Vortums Veld” 
(een afgesloten stuk weg van de N551) zien. 

 De paardenwei en de start bevinden zich ter hoogte van: “Grotestraat 114, 5836 AH, Sambeek” 
 
Vanuit Duitsland: 

 Volg de A57 vanuit Duitsland die in Nederland in de A77 (Nijmegen) overgaat, neem de tweede afrit 
(Beugen) van de A77 en ga bovenaan de afrit linksaf richting “Boxmeer”. 

 Deze weg blijven volgen; de eerste 3 rotondes rechtdoor blijven rijden, en op de 4e rotonde (aan het eind 
van de Julie Postelsingel) rechtsaf slaan richting “Sambeek”. 

 Deze weg blijven volgen totdat u de kom van Sambeek uit bent en dan zult u al snel het “Vortums Veld” 
(een afgesloten stuk weg van de N551) zien. 

 De paardenwei en de start bevinden zich ter hoogte van: “Grotestraat 114, 5836 AH, Sambeek” 
 
Vanuit het Zuiden: 

 Volg de A73 (Nijmegen) en neem afrit “Boxmeer”. 
 Aan het einde van deze afrit rechstaf richting “Boxmeer”. 
 Deze weg blijven volgen; op de 1e rotonde rechtdoor, daarna het spoor over en op de eerstvolgende 

rotonde rechtsaf slaan richting “Sambeek”; 
 Deze weg blijven volgen en op de eerstvolgende rotonde (aan het eind van de Julie Postelsingel) rechtsaf 

slaan richting “Sambeek”. 
 Deze weg blijven volgen totdat u de kom van Sambeek uit bent en dan zult u al snel het “Vortums Veld” 

(een afgesloten stuk weg van de N551) zien. 
 De paardenwei en de start bevinden zich ter hoogte van: “Grotestraat 114, 5836 AH, Sambeek” 
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