Van Pannenkoekenhuis De Duivelsberg naar Restaurant
De Thornse Molen
Afstand: 4 kilometer (heen en terug 9 km)
Duur: 1 uur
Pannenkoekenhuis De Duivelsberg, Duivelsberg 1, 6572 BE Berg en Dal
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Verlaat het terras LA en volg de rode route. Na het restaurant volg je
het bospad links. Bosweg oversteken, pad met trapjes naar beneden.
Volg de rode route omhoog, na het beekje RA (laat de rode route los)
en loop dit pad RD tot onderaan de Rijksstraatweg.
Op de Rijksstraatweg RA tot de T-splitsing met de Nieuwe Rijksweg N325.
Deze weg voorzichtig oversteken en RA het fietspad op (richting Kleve).
Na ruim 100 meter LA, het klaphek door, meteen weer LA het terrein van
het Wylerbergmeer op. Volg het betonnen pad, het meer ligt aan de
rechterhand.
Aan het einde van het pad RA, het fietspad volgen.
Na ongeveer 1,5 kilometer LA over het bruggetje (net voor landsschapsmonument ‘OPEN’).
Restaurant de Thornse Molen ligt aan de rechterhand.

Van Restaurant De Thornse Molen naar
Pannenkoekenhuis De Duivelsberg
Afstand: 5 kilometer (heen en terug 9 km)
Duur: 1 uur
Restaurant De Thornse Molen, Thornsestraat 20, 6575 JJ Persingen
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Je staat op het terras, met je rug naar de Thornse Molen. Ga LA het fietspad
op, het bruggetje over, hierna weer LA. Aan de linkerhand ligt
landschapsmonument ‘OPEN’.
Volg deze weg RD, Leuther Strasse (vanaf de boerderij loopt de route een
stuk door Duitsland).
Na ongeveer 800 meter, in de bocht bij de brug RA, je loopt hier een deel
van het Pieterpad (markering rood-wit).
Houd bij de Y-splitsing links aan.
Op de kruising in Zyfflich RA, Zum Querdamm, blijf deze weg volgen.
Na ongeveer 1400 meter (bij bord doodlopende weg) LA, Zum Wyler Meer.
Dan meteen RA, nog steeds Zum Wyler Meer.
Na het laatste huis wordt de weg een smal pad, aan het einde LA, over de
brug, de weg volgen tot aan de Nieuwe Rijksweg N325.
Ga het klaphek door, RA het fietspad op.
Steek de Nieuwe Rijksweg over en bij het informatiebord LA, de groene
route volgen (N70).
Loop steil naar boven naar het hoogste punt (laan met tamme kastanjes).
Bij de T-splitsing ga je LA door de droge gracht van motteburcht Mergelpe,
een kunstmatige kasteelheuvel uit ± 1000 n. Chr.
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.
Loop terug, aan de andere kant van de motteburcht kom je bij
Pannenkoekenrestaurant de Duivelsberg.

