Van Pannenkoekenhuis De Duivelsberg naar Hotel ‘t Spijker
Afstand: 4 kilometer
Duur: ? minuten
Pannenkoekenhuis De Duivelsberg, Duivelsberg 1, 6572 BE Berg en Dal

1.

Verlaat het terras LA en volg de rode route. Na het restaurant volg je
het bospad links.
2. Bosweg oversteken, een pad met trapjes naar beneden.
3. RD over het beekje, daarna RA.
4. Eerste pad links, omhoog, helemaal bovenaan links aanhouden. Hier
rode route loslaten en de markering van de witte route volgen.
5. Op de kruising met een halfverharde bosweg RA en dit pad 400 m.
volgen.
6. Vlak voor de bebouwing het pad naar beneden (groene markering
volgen) het Keteldal in.
7. Houd links aan, je komt bij de Van Randwijckweg. Steek de weg over en
ga aan de overkant het bospad omhoog. Bovenaan RA en volg de
Oosterbergweg.
8. Je volgt hier een voormalige tramtracé tot in de bocht naar links. Na de
Toscaanse villa (aan de rechterhand) RA, volg het pad naar beneden tot
bijna aan de Bosweg.
9. Hier RA en steil omhoog. De route maakt hier een korte lus via een
uitzichtpunt. Op het hoogste punt daal je naar links af. Vervolgens ga je
weer LA en tot aan de trapjes aan de rechterkant.
10. Hier afdalen naar de Elzenweg. Bij de vijver RA.
11. Op de kruising Elzenweg-van der Veurweg, het trottoir dalend
aanhouden. Recht voor je ligt Hotel ’t Spijker.

Van Hotel ‘t Spijker naar Pannenkoekenhuis De Duivelsberg
Afstand: 3 kilometer
Duur: 1 uur
Hotel ‘t Spijker, Rijksstraatweg 191, 6573 CP Beek-Ubbergen

1. Verlaat de hoofdingang van Hotel ’t Spijker en ga vanaf het terras LA,
Rijksstraatweg. Je komt direct op de kruising met de Waterstraat/Nieuwe
Holleweg, deze RD oversteken, blijf de Rijksstraatweg volgen.
2. Na 250 meter, ter hoogte van huisnummer 231A, bij een grote grenspaal
RA het Keteldal in. Volg deze weg ± 500 meter.
3. Na de laatste (witte) woning aan de linkerkant (einde asfaltweg) LA naar
boven, groene route, natuurgebied De Duivelsberg in.
4. Vervolg het pad RD naar boven. De route gaat door een vallei met
vlechtheggen, de Assekuul, naar het laagste deel van het dal met oude
eiken.
5. Ga scherp RA bergopwaarts, langs huize ‘de Wylerberg’ (Vereniging
Nederlands Cultuurlandschap).
6. Ga het eerstvolgende pad LA over de Kleverberg naar beneden tot bijna bij
de Rijksstraatweg. Houd hier rechts aan.
7. Loop steil naar boven (laan met tamme kastanjes) naar het hoogste punt.
8. Bij de T-splitsing ga je LA door de droge gracht van motteburcht Mergelpe,
een kunstmatige kasteelheuvel uit ± 1000 n. Chr.
9. 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.
10. Loop terug, aan de andere kant van de motteburcht kom je bij
Pannenkoekenrestaurant de Duivelsberg.

