Van Cafe-Restaurant De Thornse Molen naar Hotel ‘t
Spijker
Afstand: 7,5 kilometer (heen en terug 14 km)
Duur: 85 minuten
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, de route een stuk door Duitsland.
Na ongeveer 800 meter, in de bocht bij de brug, RA.
Even verderop bij de Y-splitsing links aanhouden.
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, dan RA
over het bruggetje over.
Na de brug direct RA, je passeert een witte grenspaal, en over een klein
heuveltje tot aan betonweg.
Op de betonweg RA en volg dit pad langs het Wylerbergmeer tot aan hek,
het meer ligt aan je linkerhand. Na het hek LA, loop door tot aan het
draaihek waar een groot geel bord staat. Ga hier LA en volg het slingerpad
langs het Wylerbergmeer.
Aan het einde RA, klaphekje door en weer RA, volg het fietspad langs de
Nieuwe Rijksweg N325.
Steek de Nieuwe Rijksweg over, RD Beek in, de Rijksstraatweg.
Volg de Rijksstraatweg steeds RD gedurende ongeveer ± 1300 meter (er
liggen diverse oude wasserijen aan de linkerhand) tot je bij Hotel ‘t Spijker
aankomt.
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Van Hotel ‘t Spijker naar Restaurant De Thornse Molen
Afstand: 6,5 kilometer (heen en terug 14 km)
Duur: 75 minuten
Hotel ‘t Spijker, Rijksstraatweg 191, 6573 CP Beek-Ubbergen

1.

Verlaat het terras van Hotel ’t Spijker en ga LA (Rijksstraatweg). Op de
kruising direct LA de Waterstraat in.
2. Houd na ongeveer 100 meter bij supermarkt Nico de Witt rechts aan,
Bongerdstraat.
3. Blijf de Bongerdstraat volgen, ongeveer 600 meter, tot de T-splitsing met de
Kwartelstraat, ga hier LA.
4. Na 100 meter (na de Marterstraat) RA een tunneltje in, onder de Nieuwe
Rijksweg N325 door.
5. Na de tunnel volg weg langs de manege (aan linkerhand).
6. Ga de eerste weg RA, langs sportvelden. De weg gaat over in fietspad (het
parkeerterrein van het Wylerbergmeer ligt aan de rechterhand).
7. Na 100 meter LA langs een houten hek, blijf het pad langs het water (’t
Meertje) steeds volgen tot aan de T-spliting met de verharde weg, Sint
Hubertusweg. Ga RA het fietspad op (je komt over een brug).
8. Volg het fietspad, bij de rotonde oversteken en RA het fietspad op langs de
Thornsestraat (richting Millingen).
9. Volg het fietspad gedurende ongeveer 1100 meter, ga dan LA de
Werchensestraat in. Je loopt het gehucht Wercheren in.
10. Bij de splitsing rechts aanhouden, nog steeds Werchensestraat.
11. Loop RD gedurende ongeveer 600 meter (weg buigt wat naar links) tot op
de dijk, Kerkdijk. Hier scherp RA.
12. Volg de Kerkdijk tot het einde, je ziet Cafe-Restaurant de Thornsche Molen
al liggen. Bij de T-splitsing met de Thornsestraat (N840) de weg voorzichtig
oversteken.
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