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Wandeling 5
Op De Beek - A ge Pannes

Lengte: 7 of 13 km

Na een kop koffie verlaten we Hotel Restaurant Op De Beek en u gaat rechts omhoog. Bij de kruising bij 

de Kerk gaat u links naar beneden. Direct achter de geulbrug naar rechts (Mauritiussingel). De weg draait 

naar links en neem het eerste pad naar rechts (achter het voetbalveld langs). Via de stegels (draaipoortjes) 

loopt uw door de weilanden, bij de knotwilgen gaat uw naar rechts. Loop door tot de Rijksweg en ga 

naar links. Neem de eerste weg naar rechts bij café In d'r Proemehook. De verharde weg gaat daar over in 

onverharde weg (rode paaltjes). Bijna boven aangekomen draait u om en geniet van het mooie uitzicht van 

Oud-Valkenburg. Bij verharde weg aangekomen gaat u naar rechts. Neem vervolgens het tweede pad naar 

links voor de appelplantage. Negeer nu alle paden en wegen van links en rechts en loop door tot aan de 

Rijksweg (ongeveer 2 km). Hier gaat u naar rechts en naar 100 meter ligt aan de rechterkant uw tussenstop 

(café A ge Pannes) waar uw kunt genieten van een heerlijke kop zelfgemaakte soep.

Vervolg van de wandeling: We verlaten nu café a ge Pannes en gaan naar rechts.

De mensen die 7 km willen lopen gaan achter de geulbrug direct naar links over het voetgangers bruggetje, 

en lopen zo recht tegen hun eindpunt aan Hotel restaurant op de Beek.

De mensen die 13 km willen lopen gaan de eerste weg rechts richting Keutenberg. Uw loopt tegen twee 

huizen aan neem hier het wandelpad tussen de twee huizen door (huisnr: 9-9a). Het smalle pad gaat over 

in een breder pad, blijf rechtdoor lopen langs de twee campings. Ga bij de eerste stegel (draaipoortje) 

die uw tegenkomt het weiland in richting Wijlre. Als uw op het verharde pad uitkomt gaat u naar links en 

loop u door tot aan de rijksweg waar uw naar links gaat. Neem dan de tweede weg naar rechts (Klapstraat). 

Vervolgens neemt u de eerste weg naar links. Waar de weg naar rechts draait gaat u naar links. Achter het 

kruisbeeld (Uit dankbaarheid bevrijding) gaat u het onverharde pad naar rechts (witte paaltjes). Op de 

verharde weg voor de spoorbrug gaat u naar links en loop u tot aan de Rijksweg alwaar u weer naar links 

gaat. Vervolgens de eerste weg naar rechts (Tuinstraat). Bij de schuine kruising gaat u naar rechts en loopt 

u achter het vakantiepark/de camping langs, blijf dit pad langs de Geul volgen tot op de verharde weg bij 

Houthandel Lemmens. Loop door tot aan de Rijksweg, steek deze over en ga achter het kapelletje links af 

(Hoogbeek). 100m verder bent uw bij het eind en begin punt aangekomen, Hotel Restaurant Op De Beek.

Parkeer a.u.b. u auto niet op de parkeerplaats bij Hotel op de Beek, deze is alleen voor gasten. U kunt u 

auto parkeren in de tegenover liggende straat: de Schoonbronstraat.


