Van Pannenkoekenhuis De Duivelsberg naar HotelRestaurant De Wolfsberg
Afstand: 8,5 kilometer (heen en terug 17 km)
Duur: 1,5 uur
Pannenkoekenhuis De Duivelsberg, Duivelsberg 1, 6572 BE Berg en Dal

1. Verlaat het terras en steek de parkeerplaats over. Volg de gele route RD.
2. Bij weiland LA, bij hekwerk RA weilanden oversteken. Het pad slingert langs
de Heksendans naar beneden.
3. Bij de parkeerplaats (gele route hier loslaten) de weg (Oude Kleefsebaan)
oversteken. Volg nu een deel van het Pieterpad (markering rood-wit).
4. Het pad komt met een slinger uit voor een akker waar het naar rechts buigt.
Steeds de markering volgen: de eerste LA, dalend pad. Haakse bocht R, hoek
weiland LA, afslagen negeren. Na sterke afdaling L aanhouden en pad langs
weiland aanhouden, bij een laantje LA.
5. Boven RD, pad langs weiland volgen tot aan asfaltweg (Derdebaan).
Oversteken en paadje met opschrift ‘opengesteld’ volgen.
6. Na de boerderij wordt het pad een graspad tussen weilanden. Na 400 meter
haaks LA. Eerste pad RA, ook graspad tussen weilanden. Markering volgen en
doorlopen tot geasfalteerde weg (Kamp).
7. Op de Kamp RA en op kruising met de Zevenheuvelenweg RD op de Siep. Na
100 meter LA, vóór woonhuis met huisnummer 20, graspad omhoog, 2x
klaphekje door.
8. Bij de asfaltweg (Nieuweweg) LA en meteen voor het tankstation RA
(Zevenheuvelenweg). Derde straat rechts (Panoramaberg). Onderaan LA,
Burgemeester Ottenhoffstraat en in de bocht van de weg RA, Bosstraat.
9. Verderop LA, markering doorlopende weg (Bosstraat 19-27), op de T-kruising
RA (Binnenveld 28-32).
ste
10. Na de huizen het bos in en op de 1 kruising halfverharde weg omhoog.
Aankomst bij Hotel-Restaurant De Wolfsberg.

Van Hotel-Restaurant De Wolfsberg naar Pannenkoekenhuis De Duivelsberg
Afstand: 8,5 kilometer (heen en terug 17 km)
Duur: 1,5 uur
Hotel-Restaurant De Wolfsberg, Mooksebaan 12, 6562 KB Groesbeek
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Verlaat het terras aan de linkerkant.
Op de 1ste kruising bij weiland LA. Vervolgens 1ste RA, dalend pad. Onderin
een oud spoortracé en fietspad oversteken, RD, markering
natuurkampeerterrein volgen.
Vóór het kampeerterrein LA, J. Meesterslaan volgen. Dan 1ste RA,
halfverharde weg volgen. Afslagen negeren en zo rechtdoor mogelijk
doorlopen. Op kruising met brede bosweg en aarden wal RA, het
geasfalteerde fietspad volgen tot bebouwing.
Doorlopen tot de Nijmeegsebaan/Nieuweweg, fietspad RA volgen.
Doorlopen tot ingang golfterrein aan linkerhand (Postweg). Langs het
restaurant de Postweg volgen, bij kruising met de Derde Baan de weg
oversteken en het bos ingaan.
Op grote kruising met bordje ‘Boerderijcamping Nederrijkswalt’ RA, zandweg
volgen tot einde.
RA, scherpe bocht rechts, 1ste LA (hele scherpe bocht), bij de bosrand het
ruiterpad volgen tussen golfvelden door, tot asfaltweg (Zevenheuvelenweg).
Fietspad links naar beneden aanhouden en bij laagste punt de weg
oversteken (Zevenheuvelenweg).
Klaphek door en dalend pad langs weiland volgen. Na weiland RD en na 250
meter LA.
We volgen een deel van het Airbornepad, markering wit-groen-wit: scherpe
bocht bij weiland 1ste RA, na sterke daling LA, na poel bovenaan RA. Hier
Airbornepad loslaten.
Bij weiland LA, pad langs weiland blijven volgen. Na de boswachterswoning
markering Holthurnse Hof (HH) volgen: links aanhouden. LA, dalpad volgen
tot onderin, dan RA.
Hier de route HH loslaten en pad volgen tot einde. RD langs het weiland het
bos uitlopen, langs de woning. Oude Kleefsebaan (asfaltweg) oversteken en
klinkerweg tussen weilanden omhoog lopen.
In de bocht L, het uitgesleten dalpad volgen. Op de kruising RA pad met
treden omhoog volgen. Halfverharde bosweg oversteken en met de bocht
mee langs het weiland aanhouden.
Aankomst bij Pannenkoekenrestaurant De Duivelsberg.

