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Lengte: 13,5 km

Bij het verlaten van café A ge Pannes gaat u naar links. De weg links omhoog aanhouden en loop langs 

Hotel Bemelmans. Bij de y-splitsing gaat u naar rechts (graspad). Negeer vervolgens het pad van rechts, 

maar ga rechtdoor. Op het brede pad gaat u naar rechts en op de kruising links omhoog. Boven naar rechts 

en op t-splitsing wederom naar rechts en vervolgens het eerste pad naar links (75m). Blijf dit pad volgen, 

beneden aangekomen naar rechts (Gerendal). Volgende kruising gaat u naar links voor de schaapsput (langs 

het kruisbeeld Gank wiejer en maak andere bliejer). Na 100 meter draait het pad naar rechts, daar gaat u 

naar links (gele paaltjes) door de klaphekken omhoog. U komt uit bij de kerk van Scheulder (links ligt café 't 

Scheulderheukske). Maar u gaat naar rechts en neemt de eerste weg naar links (Scheuldersteeg), volgende 

kruising naar links (achter het laatste huis).

Op de volgende t-splitsing naar links en dan direct naar rechts (50m). Bij y-splitsing rechts aanhouden, 

onder aangekomen neemt uw het pad naar links. Vervolgens op kruising naar links en het volgende pad naar 

rechts. Bij de t-splitsing naar links en op de kruising rechtdoor (verharde weg volgen). Het volgende pad 

gaat u naar rechts steil naar beneden (groene paaltjes) op t- splitsing bij de Gele Anemoon naar links en na 

15m links omhoog, smalle pad met trappen. Mensen die dat te steil vinden kunnen rechtdoor lopen langs 

de geul. Die komen ook uit onder aan de Keutenberg. Voor degene die de berg wel op gaan: alle zijpaden 

negeren en door lopen tot aan de verharde weg, ga naar rechts en loop de Keutenberg naar beneden.

Onder aangekomen de weg blijven volgen tot aan de Rijksweg, ga naar links en 100 meter verder ligt aan de 

linkerkant uw eindpunt café A ge Pannes.


