Van Eethuis de Diepen naar Hotel-Restaurant De
Wolfsberg
Afstand : 7KM
Duur : 1 uur, 30 minuten.
Eethuis de Diepen, Zwarteweg 60 6596 MJ Milsbeek
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Met restaurant De Diepen in de rug, de Zwarteweg oversteken. Aan de overkant RA,
de Holleweg omhoog (richting Breedeweg). Na ongeveer 30 meter LA door een hekje
het bos in.
Volg het pad golvend omhoog, rechts aanhouden, tot op ‘de kop’ van de Sint
Jansberg.
Hier LA, volg het pad langs de bosrand met uitzicht over Groesbeek en het
Reichswald.
Blijf dit pad volgen, het buigt naar rechts af, tot op een kruispunt. Er liggen drie
paden voor je, neem het meest linkse pad (richting Pieterpad).
Volg dit pad met de bochten mee, bij de eerste afslag RA. Hou op dit paadje weer
rechts aan. Je komt uit bij een open stuk waarbij je het pad langs de bosrand blijft
volgen.
Loop RD en ga bij de 1e afslag RA het pad in. Loop door tot de splitsing en ga
vervolgens LA, met uitzicht op weilanden en wijngaarden.
Bij de 2e afslag RA, richting camping Op den Stuwwal. Volg deze weg tot de verharde
weg.
Ga LA en volg de bocht naar rechts. (Voor u ligt Landwinkel Klein-Amerika. Hier is
ook oorlogsmonument WACO Glider te bezichtigen, een op ware grootte
nagebouwde replica uit WOII, Market Garden).
Ga de eerste weg LA, zandpad. Vanaf het zandpad LA, direct daarna RA. Je loopt in
de richting van het bos.
Volg dit pad en bij het eerste kruispunt RA om vervolgens weer langs de bosrand
bergaf te lopen. Je passeert een informatiebord over Groesbeek en omgeving in de
IJstijd.
Neem vanaf het informatiebord de 5e afslag LA, het bos weer in. Aan de rechterhand
ligt ’t Koepeltje, een watertje met bijzondere diersoorten.
Volg dit pad RD tot de verharde weg.
Steek deze weg schuin naar rechts over, vervolg daar het pad.
Eerste afslag RA, loop dit pad uit tot de verharde weg (richting Molenhoek/Malden).
Aan de overkant van deze weg ligt Hotel-Restaurant De Wolfsberg.

Van Hotel-Restaurant De Wolfsberg naar Eethuis de Diepen
Afstand: 11,5 kilometer
Duur: 3 uur
Hotel Restaurant de Wolfsberg, Mooksebaan 12 6562 KB Groesbeek

1. Op de parkeerplaats van de Wolfsberg met de Wolfsberg in de rug de Rijlaan
oversteken en RA het Bos in lopen
2. Na 100m meter de krombeukenlaanroute volgen met de rode paaltjes
3. De 2 weg schuin RA de rode paaltjes route verder volgen
4. De rode paaltjes route 800m volgen tot aan uw rechter hand een open veld
ligt hier RA de rode paaltjes route verlaten
5. Met het veld aan uw linker hand volgt u het pad LA
6. Het veld voorbij het bos weer in lopen en de eerste weg LA en direct RA
7. Bij de verharde weg (Bisseltsebaan) LA
8. De weg oversteken ’t Zwaantje ligt voor u
9. Verlaat ’t Zwaantje met de hoofdingang in de rug. Direct RA om het gebouw
heen, Bisseltsebaan richting de Mookerheide.
10. Volg deze weg ongeveer 1,2 kilometer. Bij een viersprong als het ware RD
oversteken, het bos uit, een zandpad naar beneden (Zevendalsebaan). Volg
de rood-witte markering op de boom links.
11. Na een bankje de 1ste weg RA, het stiltegebied in richting St. Jansberg.
12. Na een laag overhangende boom LA omhoog.
13. Blijven klimmen, alle zijpaden naar links negeren. Bovenaan op een Tsplitsing RA bij een steen met een kruis en de letters ‘RD’ (RijksDriehoekcoördinaat).
14. De weg volgen en bij de eerste kruising LA, recht voor u stroomt een
kabbelend beekje. Ga LA omhoog, daarna RA over de brug/dam (aan de
linkerhand ligt de vijver ’Het groene water’).
15. Na de brug/dam direct RA.
16. Aan het einde van de weg RA (paal met witte rand), vervolgens 1ste weg LA.
17. De route gaat weer flink bergop, naar het hoogste punt van de St.
Maartensberg (66 meter) met een imposante beuk, daarna slingert het pad
weer naar beneden. Bij het bankje RD en weer even omhoog.
18. Aan het einde van de weg (bij weiland) RA en na 20 meter direct weer RA.
Volg het ‘Streekpad Nijmegen/Malden’, een hek aan de linkerkant.
19. Blijf langs het hek lopen en neem de steile trap naar beneden. Steek de
houten vlonder over en ga LA, volg de Landgoedroute (blauwe pijl) RD.
20. Blauwe route blijven volgen langs de bosrand tot de verharde weg, rechts is
nu Eethuis de Diepen.

