Wandeling Berg En Dal

RONDJE GROESBEEK

De N70 is een rondwandeling in de vorm van een 8 en kan op verschillende plaatsen gestart worden.
De wandeling duurt ongeveer 3-4 uur en is 16 kilometer lang. De N70 is een mooie natuurroute die in 1970 is
aangelegd. De route hee vele mooie uitzichtpunten en is zeer gevarieerd. De N70 zou zeker in de top 10 van
mooiste wandelingen in Nederland staan als er een Top 10 in Nederland gemaakt zou zijn. Het is ook een
zware route met veel steile trappen en klimmetjes, dus ook veel dalingen.
De route is gemakkelijk te volgen en is gemarkeerd met groene paaltjes, veelal met een metalen plaatje op
het paaltje met de aanduiding N70 en soms met groene banden op lantaarnpalen.
Startpunt van deze wandeling: Hotel 't Spijker Rijksstraatweg 191, 6573 CP Beek Ubbergen
Horeca: Verschillende Horeca gelegenheden. In Beek, hotel restaurant Spijker en Sous les Eglise (elke dag
open vanaf 14.30 uur). Op de Duivelsberg Pannenkoekenrestaurant De Duivelsberg + Pannenkoekenhuis de
Heksendans (ongeveer 100 meter van de route), Tante Koosje op de Berg en Dalseweg (maandag gesloten,
dinsdag t/m vrijdag vanaf 17.00 uur en zat. + zon. vanaf 12.00 uur)
Beschrijving:
Start met de rug naar 't Spijker naar links en loop de route eerst langs de Randwijckweg omhoog. Groene
banden om lantaarnpalen. Op de Randwijckweg gaat de route naar links en vanaf nu de groene paaltjes
consequent volgen. Na ongeveer 8 km steek je iets verder omhoog de Randwijckweg weer over in tegenovergestelde rich ng. Nu volg je de route nog een klein stuk.
Let op:
Na het oversteken van de Van Randwijckweg in tegenovergestelde rich ng, net vóór het eerste klinkerweggetje
buigt het pad Rechts omhoog om een klein lusje te maken. Veel mensen missen dat lusje. Als je dat lusje niet
wilt maken kun je ook op het Klinkerweggetje 5 meter naar Rechts lopen en dan Links weer de groene paaltjes
e
volgen. Iets verderop bij het 2 Klinkerweggetje kun je Rechts naar beneden lopen. Na ongeveer 300 meter kom
je dan weer bij Hotel Spijker om een rustpauze te nemen of de wandeling te beëindigen.
Het zwaarste gedeelte van de route is nu afgelegd en de afgelegde afstand is ongeveer 9 km.
e

Degene die door willen lopen zonder te pauzeren gaan op het 2 Klinkerweggetje naar Links en blijven gewoon
de groene paaltjes volgen.
De wandelaars die bij 't Spijker gerust hebben en de
wandeling willen vervolgen moeten terug lopen naar de
plek waar ze de route verlaten hebben en vanaf daar
weer de groene paaltjes blijven volgen. Dus oversteken,
Nieuwe Holleweg omhooglopen en het doodlopende
straatje inlopen tot de plek waar de route is verlaten.
Als je de paaltjes consequent blij volgen kom je
uiteindelijk weer bij 't Spijker uit en is de wandeling
beëindigd.
Van de route is een goede folder beschikbaar.
Wandeling beschreven door Tom Langen.
Reac es over de route naar: tom.langen@planet.nl

