Van Pannenkoekenhuis De Duivelsberg naar Huiskamercafé Oortjeshekken
Afstand: 12 kilometer
Duur: 2,5 uur
Pannenkoekenhuis De Duivelsberg, Duivelsberg 1, 6572 BE Berg en Dal

1. Steek de parkeerplaats over en volg de groene route, N70, deze loopt hier dicht langs
de Duitse grens (stenen grenspalen).
2. Tussen de velden RA. In het bos afdalen tot aan parkeerplaats de Holdeurn RA.
3. Bij de grindweg LA, aan de linkerhand ligt het restant van een Romeinse leemgroeve.
Hierna buigt de route scherp R, een holle weg in.
4. Ga meteen LA het trapje omhoog, langs de bosrand.
5. Het pad daalt R steil af richting Filosofenbeek, steek de brug over, houd links aan.
6. Volg het pad door het dal, vanuit het dal volg je het pad RA omhoog.
7. Volg de groene paaltjes, je bereikt de hoge grindweg rechts naast villa Berglust, RA.
8. Na 100 meter LA naar beneden het Keteldal in. Houd links aan, je bereikt de Van
Randwijckweg, steek deze over en ga via het bospad omhoog, bovenaan RA, volg de
Oosterbergweg.
9. Na de Toscaanse villa (aan de rechterhand) RA, volg het pad naar beneden tot bijna
aan de Bosweg. Hier nogmaals RA, steil omhoog.
10. De route maakt hier een lus via een uitzichtpunt, op het hoogste punt LA naar
beneden, nogmaals LA tot aan de trapjes aan de rechterkant. Hier afdalen naar de
Elzenweg. Bij de vijver LA.
11. Steek de Nieuwe Holleweg over, ga op de Oude Holleweg steil omhoog, voorbij de
poort van verpleeghuis Kalorama (Heerlijkheid Beek).
12. Op de Y-splitsing links aanhouden, via de trappen naar boven. Dan RA langs de tuinen
van ‘t Huys te Schengen. (Het trapje dat L naar boven afbuigt gaat naar een
uitzichtpunt over de Ooijpolder, om de route te vervolgen terug naar beneden LA).
Via de Stollenberg loopt de route via trapjes richting de Boterberg, loop door tot aan
een lange lindelaan, dan RA (hier de groene route loslaten).
13. Volg het pad naar beneden, op de Rijksstraatweg LA, dan direct RA, de Kasteelselaan.
Na 40 meter LA de Kasteelselaan volgen, aan het einde gaan klinkers over in bospad.
14. Na weer 40 meter RA, trapjes naar beneden. Weer RA (steigerplanken over moerasje)
aan einde klaphek door, brug over, volg het bordje ‘pont’.
15. Neem na ± 600 meter de trekpont naar de overkant, dan RA, Dijkgraaf van Wijckweg.
Na 100 meter op de kruising RA, Persingensestraat.
(Wanneer u met een hond loopt: op de kruising RD (Kouwedijk), einde RA (Kruisstraat).
Op de kruising RA (Hezelstraat) en 1e LA (Spruitenkamp).
16. Volg de Persingensestraat tot voorbij de kerk, in de bocht bij huisnummer 11 het
boerenlandpad volgen (De Poort van Persingen).
17. Op de T-kruising RA en de volgende kruising LA. Aan het einde LA en volg de
Leuthsestraat.
18. Vóór de bebouwing (zelfpluktuin Ooijs Moois) LA en volg het boerenpad naar links
langs het water. Volg het pad tot aan de weg (Hezelstraat/Kerkdijk), steek over, de
Spruitenkamp in. Loop deze weg uit tot op de dijk, Erlecomsedam. Hier RA, na 300
meter bereik je Oortjeshekken.

Van Huiskamercafé Oortjeshekken naar Pannenkoekenhuis De Duivelsberg
Afstand: 8,5 kilometer
Duur: 1,75 uur
Hotel Restaurant Huiskamercafé Oortjeshekken, Erlecomsedam 4, 6576 JW Ooij
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Je staat met je rug naar Oortjeshekken, ga de dijk op, Erlecomsedam.
Steek direct de dijk over en loop naar het toegangshek van het meer De
Bisonbaai, ga het hek door en houd rechts aan.
3. Ga vóór de bomen RA in de richting van de Waal. Ga op het waalstrand RA, volg
de rivier stroomopwaarts, de rivier ligt aan de linkerhand. Na ruim een kilometer
kom je bij een radarpaal naast de dijk.
4. Loop hier omhoog de dijk op, Erlecomsedam. Na ongeveer 300 meter RA, de Sint
Hubertusweg in (fietspad). Volg het fietspad gedurende 1 kilometer, ga LA,
Kerkdijk.
5. Volg de Kerkdijk gedurende 2 kilometer, negeer de zijweg naar rechts
(Werchensestraat). Op het eind bij de T-splitsing met de Thornsestraat (N840) de
weg oversteken en RD langs de Thornse Molen.
6. Bruggetje oversteken, en direct RA, volg het fietspad richting Wylerbergmeer. Na
ongeveer 1500 meter RA (bruggetje) en volg het betonnen pad langs het
Wylerbergmeer (aan de linkerhand). Aan het einde RA, klaphekje door en weer
RA, volg het fietspad langs de Nieuwe Rijksweg N325.
7. Steek de Nieuwe Rijksweg over en bij het informatiebord LA, de groene route
volgen (N70).
8. Loop steil naar boven naar het hoogste punt (laan met tamme kastanjes).
9. Bij de T-splitsing ga je LA door de droge gracht van motteburcht Mergelpe, een
kunstmatige kasteelheuvel uit ± 1000 n. Chr.
10. Ga RA met de trappen naar het hoogste punt van de motte. Je kunt nog verder
lopen naar het uitzichtpunt (voorburcht) met zicht over het Wylerbergmeer en de
Ooijpolder.
11. Loop terug, aan de andere kant van de motteburcht kom je bij
Pannenkoekenrestaurant de Duivelsberg.

