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Wandeling 8
Sousberg en Gerendal

Lengte: 5 of 9 km

We verlaten Café A ge Pannes en gaan naar links, vervolgens nemen we de eerste weg naar links 

(Ggrachtstraat). We blijven de weg naar links omhoog volgen en bij de y – splitsing voor Hotel Bemelmans 

gaan we links omhoog, dit pad blijven we volgen helemaal door het bos. Als we het bos uitkomen wordt 

het een smal pad (kan er glad zijn). Volg dit pad tot aan de splitsing en ga links omhoog, negeer het pad dat 

van links komt maar loop rechtdoor. Dit pad gaat over in een pad wat midden door het veld loopt, blijf dit 

volgen tot aan het einde, waar twee knotwilgen met een kruisbeeld staan. Ga hier naar rechts.

5 km

Neem het eerste pad naar rechts het bos in, en op de volgende kruising gaat u ook naar rechts. Als u het 

bos uitkomt gaat het over in een smal pad. Blijf dit volgen tot het weer breed wordt en ga dan rechts 

omhoog. Nu loopt u alsmaar rechtdoor tot aan de verharde weg en ook deze blijft u volgen tot aan de 

Rijksweg. Ga hier naar rechts en na 100 meter ligt aan de rechterkant Café A ge Pannes.  

9 km

Blijf doorlopen tot aan de t – splitsing en ga daar naar rechts. Na 75 meter gaat u naar links en na weer 75 

meter naar rechts het bos in (rode paaltje). Blijf dit pad volgen tot onder aan de 4 – sprong, waar u rechtsaf 

gaat en het pad langs de bosrand volgt. (Bij slecht weer loopt u rechtdoor tot aan het huis en gaat u hier 

rechts af, u loopt dan op de verharde weg) Als u op verharde weg uitkomt gaat u naar rechts en loopt u tot 

aan de Rijksweg, steek deze over en ga naar rechts en dan direct naar links (Veeweg). Ga vervolgens bij de 

knotwilgen naar links en loop door de weilanden en langs het verhard veldje tot aan de verharde weg. Hier 

gaat u naar rechts en vervolgens neemt u eerste weg naar links en dan de tweede weg naar rechts. Loop nu 

door tot aan de Rijksweg en steek deze over. U bent weer terug bij Café A ge Pannes.


