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Van Huiskamercafé Oortjeshekken naar Hotel ‘t Spijker
Afstand: 6,5 kilometer (heen en terug 17,5 km)
Duur: 70 tot 90 minuten
Hotel Restaurant Huiskamercafé Oortjeshekken, Erlecomsedam 4, 6576 JW Ooij
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Je staat met je rug naar Oortjeshekken, ga de dijk op en LA, Erlecomsedam.
Na ongeveer 400 meter de tweede weg LA, Kruisstraat.
Volg de Kruisstraat RD, gedurende 2 kilometer, tot aan boerderij ‘De Plak’
aan de linkerhand op de kruising van de Kruisstraat en de Leuthsestraat. De
boerderij ligt op een terp en is te herkennen aan de letters op het rieten
dak.
Hier RD, direct na de boerderij LA de Kouwedijk in.
Volg de Kouwedijk gedurende 1,5 kilometer, tot de T-splitsing met de
Persingensestraat, steek hier recht over, Dijkgraaf van Wijckweg.
Na 100 meter ligt een riviertje aan de linkerhand, het ‘Meertje’. Hier ligt
een geel trekpontje, neem het pontje naar de overkant.
Aan de overkant LA het ‘struinpad’ op en volg dit pad door het
moerasachtige gebied. Over het houten bruggetje, vervolgens direct RA,
steeds langs het riviertje tot aan het klaphek naar de verharde
landbouwweg.
LA de landbouwweg op, deze loopt parallel aan de Nieuwe Rijksweg N325.
Volg deze weg gedurende 1300 meter (met een bocht naar links en weer
naar rechts) tot aan de grote weg, Sint Hubertusweg.
Ga hier RA het fietspad op.
Bij de stoplichten RD, Verbindingsweg, volg deze tot de T-splitsing, hier RA,
nog steeds Verbindingsweg.
Loop deze tot het einde omhoog (flauwe bocht naar links) tot de T-splitsing
met de Rijksstraatweg (aan de overkant van de weg staat een standbeeld
van het wasvrouwtje van Beek en een waterrad).
Op de Rijksstraatweg LA, na ongeveer 300 meter ligt Hotel Restaurant ‘t
Spijker aan je linkerhand.
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Van Hotel ‘t Spijker naar Huiskamercafé Oortjeshekken
Afstand: 11 kilometer
Duur: 2 tot 2,5 uur
Hotel ‘t Spijker, Rijksstraatweg 191, 6573 CP Beek-Ubbergen
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1.

Je staat met je rug naar het terras van Hotel Restaurant ‘t Spijker. Ga RA,
Rijksstraatweg volgen.
2. Na ongeveer 300 meter RA, Verbindingsweg richting Nijmegen/Leuth (links
van je zie je een waterrad met het wasvrouwtje van Beek).
3. Volg de flauwe bocht naar rechts, tweede straat LA, nog steeds
Verbindingsweg. Loop door naar de stoplichten met de Nieuwe Rijksweg
N325.
4. Steek hier recht over, Sint Hubertusweg. Loop RD tot de rotonde (fietspad),
op de rotonde RD, richting Ooij/Erlecom.
5. Direct na de rotonde de eerste weg LA, Persingensestraat. Blijf deze weg
volgen gedurende ongeveer 1300 meter. Halverwege passeer je het kerkje
van Persingen (aan de rechterhand).
6. Bij de kruising Kouwedijk/Dijkgraaf van Wijckweg RA, de Kouwedijk in.
7. Na ongeveer 1,5 kilometer op de T-splitsing LA, Leuthsestraat.
8. Volg deze weg gedurende 2 kilometer (je passeert een boerderij aan de
linkerhand, later een boerderij aan de rechterhand) tot op de dijk, Ooijse
Bandijk.
9. Op de dijk scherp RA en volg deze gedurende ongeveer 5 kilometer.
Onderweg heb je uitzicht over De Groenlanden (rechts), de rivier de Waal
en de Bisonbaai (links).
10. De Ooijse Bandijk gaat vanzelf over in de Erlecomsedam (ter hoogte van de
afslag Spruitenkamp).
11. Blijf de Erlecomsedam volgen, na ongeveer 300 meter ligt Oortjeshekken
aan je rechterhand.

