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Lengte: 16,5 km

U verlaat café A ge Pannes en ga naar rechts, neem de eerste weg rechts richting de Keutenberg. Ga met 

de bocht mee naar rechts omhoog en vervolgens het pad naar rechts (voor het bordje Keutenberg). U gaat 

langs de weilanden omhoog (mountainbike route). Boven aangekomen gaat u naar rechts en dan het eerste 

pad naar links (kruisbeeld op boom). Dit pad gaat over in een smal uitgelopen pad dat het bos inloopt. Bij 

kruising in het bos gaat u rechtdoor en op de verharde weg vervolgens naar links. Dan neemt u het eerste 

pad naar links en op kruising met kruisbeeld naar rechts (richting terras). U neemt na de boerderijcamping 

het eerste pad naar links (kruisbeeld kastanjeboom). Negeer het pad van links en ga pas op t-splitsing naar 

links (Wijlre). Volg het pad met de blauwe paaltje, waar het pad naar links gaat gaat u rechts naar beneden 

(langs bord met uitroep teken). Beneden aangekomen in Beertsenhoven gaat u naar links. Blijf de verharde 

weg volgen (blauwe en rode paaltjes) tot op t-splitsing waar u naar rechts gaat, langs de ingang van kasteel 

Wijlre. Loop dan rechtdoor over de geulbrug en achter het bordje Wijlre gaat u naar rechts (Holegracht). 

 

Vervolgens komt u op een t–splitsing waar u naar rechts gaat en dan de eerste weg naar links 

(Leienhuisweg). Vervolgens de eerste weg naar rechts (uitgezonderd verzorgingsverkeer) over spoorwegbrug 

naar links en op drie-sprong rechts omhoog (niet richting Wijlre). Bij de kruising met bordje stiltegebied 

gaat u naar links de onverharde weg op. Bij de volgende kruising de verharde weg oversteken en rechtdoor 

blijven lopen. Bij het kruisbeeld (het schluusmanskrutske) de weg naar rechts blijven volgen en doorlopen 

tot aan de t-splitsing en ga naar links (niet richting bordje slecht wegdek). De volgende kruising recht 

oversteken en omhoog lopen. Vervolgens achter het bordje mergellandroute links omlaag. Volgende 

driesprong (Fromberg) gaat u naar rechts. Bij de T-splitsing gaat u naar rechts en volgende t-splitsing met 

bank naar links. Waar de weg naar links draait gaat u rechtdoor de onverharde weg op (blauwe, witte 

en zwarte paaltjes). De kruising recht oversteken en bij de drie-sprong naar links (blauwe, gele en rode 

paaltjes). Onder aangekomen voor het kapelletje naar rechts(Hoogbeek). Vervolgens eerste weg naar links 

(Schoonbronstraat) en op de rijksweg naar rechts, 100 meter verder aan de linkerkant bent u weer terug bij 

café A ge Pannes.


