
 

1364. BERG EN DAL – Beek 11,9 km 
www.wandelgidslimburg.com 

www.wandelgidszuidlimburg.com 
 

 

 
 

 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,86 km  3 uur  81 m  233 m 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


 

 
 
 
Ten oosten van Nijmegen liggen de dorpen Beek en Berg en Dal. Het bosgebied rond de Duivelsberg is een 
van de mooiste bossen in Nederland.  Tijdens deze heuvelachtige en grensoverschrijdende wandeling door 
het Rijk van Nijmegen wandelt u vanuit Beek meteen de bossen in en wordt u verrast door het 
hoogteverschil.  Trappenpaden, bruggetjes en doorgangen, u passeert het allemaal. U daalt af naar de 
buurtschap Ubbergen en via  mooi graspad loopt u naar de Rijksweg. U wandelt geruime tijd langs de beek 
Het Meertje en dan komt u bij een zitbank aan het prachtige Wylerbergmeer. U maakt even een uitstapje 
naar Duitsland en via een prachtige brug komt u op een schiereiland.  Via flink trappenpad klimt u de 
Duivelsberg omhoog naar een uitkijkpunt met schitterend uitzicht en dan komt u boven op een motte waar 
vroeger een kasteeltje heeft gestaan. Even later komt u bij het pannenkoekenrestaurant De Duivelsberg 
waar u lekker een pannenkoek kunt eten. Daarna struint u geruime tijd door de prachtige bossen met 
steilranden, stokoude bomen, diepe kuilen en mooie doorkijkjes. Via leuk klinkerweggetje komt u weer in 
Beek. 
 
Startadres: Parkeerplaats voor Barthlomeuskerk, Kerkberg 16, Beek – Ubbergen. 
 

 
 
Startadres: Pannenkoekenrestaurant De Duivelsberg, Duivelsberg 1, Berg en Dal.  Tel: 024-6481439. Start 
bij punt 7. 
 

 
 

1364. BERG EN DAL – Beek 11,9 km 
 
1.  Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de straat 
en gaat u meteen R over de doodlopende weg  
met links de in 2020 uit de ere dienst genomen 
rijksmonumentale grote Sint Batholomeuskerk 
(1826).  
 

(Tegenover de kerk staat het Sint Batholomeuskerkje 
(1286) dat gebruikt wordt door de protestantse 
gemeente Nijmegen).  
 

De weg buigt naar links. Aan de  3-sprong gaat u 
R (De Geest) over de doodlopende klinkerweg. 
Negeer zijwegen. Aan de T-splitsing bij de 
bosrand gaat u L over het bospad.  Loop de trap 
omlaag, steek het bruggetje over en loop het pad 
omhoog langs de reling.  Boven aan de T-
splitsing bij picknickbank gaat  u L (groen /rood/ 
geel) omhoog.  Na 50 m gaat u aan de Y-splitsing 
R (groen/rood) de trap op en volg het bospad. 
Boven aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L. Na 
40 m gaat u aan de volgende T-splitsing R. Na 10 
m gaat u aan de 3-sprong R (wit-rood) het steile 
holle bospad omlaag. Beneden bij zitbank buigt 
het pad links langs een weiland.  Aan de 3-sprong 
bij houten doorgang gaat u RD. Na 30 m gaat u 
aan de 3-sprong bij zitbank  RD (rood/geel) het 
bospad omhoog. Voorbij zitbank met mooi 
uitzicht passeert u een nauwe doorgang en volg 
het pad omlaag langs de afrastering.   

2. Beneden op de hoek van de afrastering gaat u 
aan de 4-sprong L het graspad omhoog met 
rechts een picknickbank. Loop het steile 
trappenpad omhoog en ga aan de 3-sprong R 
(groen/rood) via houten doorgang verder 
omhoog. Aan de Y-splitsing gaat u R (groen/rood) 
langs een grasveld.  Aan het einde van het 
grasveld gaat u aan de omgekeerde  
Y-splitsing RD over het brede bospad.  Aan de  
T-splitsing gaat u R. Aan de 3-sprong bij bordje 
“Honden aan de lijn” gaat u RD.  U komt bij een 
uitzichtpunt en zitbank, een prachtige plek. Loop 
hetzelfde pad terug naar de 3-sprong en ga nu L 
steil omlaag. Voorbij houten doorgang gaat u aan 
de 3-sprong met mooi uitzicht RD en ga dan 
meteen aan de volgende 3-sprong RD (geel) de 
veldweg omlaag langs een wit huis. 
 

3. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong L over het pad 
gelegen tussen afrasteringen en volg dan RD het 
pad langs de bosrand.  Voorbij houten doorgang 
gaat u aan de T-splitsing R over het bospad. Een 
eindje verder passeert u een klaphek.  Aan de T-
splitsing in de buurtschap Ubbergen gaat u L en 
ga dan meteen aan de 3-sprong R (Kasteelselaan) 
omlaag. Aan de volgende 3-sprong gaat u RD 
over de grindweg langs huisnr. 10.  Aan alweer 
een 3-sprong buigt de grindweg naar rechts.   
(Links passeert u de kweekbakken van slakkers).  De 
grindweg buigt naar rechts.   

https://www.duivelsberg.nl/


 

Bijna 50 m verder gaat u L (Boerenlandpad) via 
overstapje  het weiland in en volg RD het pad met 
rechts struikgewas en bomen.    
U passeert twee maal een bruggetje. Aan de 4-
sprong bij ijzeren hek gaat u RD over het graspad 
met rechts struikgewas.   
 

4. Aan het eind stapt u via overstapje over de 
draad en gaat u L over het pad, dat in de zomer  
begroeid kan zijn. Een eindje verder stapt u over 
een beekje heen en dan gaat u meteen L over het 
bospad en houd links aan. Negeer zijpaadjes 
rechts en volg het beekje.  Waar het hoge riet 
begint en het beekje naar rechts buigt gaat u R en 
loop RD langs twee zitbanken. Bij wegwijzerpaal 
gaat u L over het graspad langs de picknickbank.   
Blijf op het pad langs de weg lopen. Aan de  grote  
4-sprong gaat u L over het trottoir langs een 
stalen zitbank. Aan de grote kruising met 
verkeerslichten gaat u RD over het fietspad.  Aan 
de ongelijke 4-sprong met doodlopende weg gaat 
u RD.  Vlak voor brug gaat u bij afsluitboom R 
over het graspad met links de beek genaamd Het 
Meertje. Na geruime tijd buigt het pad naar rechts 
langs de beek. Bij brug gaat u RD  langs de beek.    
 

5. Voorbij afsluitboom gaat u aan de T-splitsing L 
over het betonnen fietspad. Negeer draaihekje 
rechts naar het recreatiemeer Wylerbergmeer. (U 
kunt hier naar de zitbank lopen, een prachtig 
pauzeplekje).   Na 50 m gaat u aan de Y-splitsing 
bij klaphekje L over het asfaltpad langs de reling.    
U steekt de beek over en dan gaat u aan de 3-
sprong bij wegwijzer R over het grindpad die naar 
links buigt. Aan de  3-sprong bij zitbank gaat u R 
over de grindweg.  Bij bord Naturschutzgebiet 
buigt  het pad naar links langs een zitbank. Aan 
de 3-sprong bij bord “Voetpad” gaat u RD (wit-
rood).   Via mooie brug steekt u het water over en 
dan gaat u aan de 3-sprong RD over het bospad.  
Negeer zijpaadjes links en rechts heeft u mooie 
doorkijkjes. Aan de 3-sprong bij hoge witte 
wegwijzer gaat u RD het steil paadje omhoog. 
Aan de T-splitsing gaat u L over het betonnen 
fietspad.  Waar het fietspad naar rechts buigt, 
gaat u RD door het klaphek en ga dan R over het 
fietspad langs de doorgaande weg.      
 

6.   Aan de ruime 3-sprong bij wegwijzer gaat u L 
en u loopt Beek binnen. Bij infobord loopt u RD 
(wit-rood) het bos in en na 5 m gaat u aan de  
4-sprong bij wegwijzer L (N70) richting Motte 
Mergelpe. Loop het lange trappenpad omhoog en 
boven aan de T-splitsing gaat u scherp L over het 
pad langs de haag. Aan de  
3-sprong bij markeringspaal gaat u L het 
grindpaadje omlaag. Aan de omgekeerde  
Y-splitsing gaat u RD en loop dan omhoog naar 
het uitkijkpunt met prachtig uitzicht.   Loop terug 
omlaag. Aan de Y-splitsing gaat u R omhoog en 
aan de 3-sprong gaat u L (groen) de trap omhoog.   
Boven op het archeologische monument de Motte 
Mergelpe loopt u het trappenpad omlaag.  
 

 
 

(Hier op de 75,9 hoge Duivelsberg bouwden graaf 
Balderik en zijn vrouw Adela rond 1000 na Christus 
deze motte, een kunstmatige kasteelheuvel met 
grachten en een omwalling ter verdediging tegen 
vijandelijke aanvallen. Van de voorburcht zijn nog 
steeds resten te zien. De heuvel behoorde 1 tot 1949 
aan het Duitse dorpje Wyler (Kranenburg). In de 
Tweede Wereldoorlog streden de Amerikaanse 
luchtlandingstroepen voor het bezit en het behoud 
van de heuvel tijdens de Operatie Market Garden). 
 

Beneden aan de 4-sprong bij infobord gaat u RD 
(wit-rood) het bospad omhoog.  Boven aan de 3-
sprong gaat u RD en loop dan RD naar het 
Pannenkoekenrestaurant De Duivelsberg waar u 
een heerlijke pannenkoek kunt eten. Het 
personeel verneemt graag wat u van de 
wandeling vindt.  
 

7.  Met uw rug naar de ingang van het terras gaat 
u L (wit-rood). over de grindweg.  Neem het 
eerste bospad L (wit-rood) langs een dikke boom.  
Aan de 3-sprong gaat u L langs de 
markeringspaal en volg het pad langs een 
weiland.  Aan de  T-splitsing bij markeringspaal 
gaat u L.  Aan de 4-sprong bij bord “Rijk van 
Nijmegen” steekt u de grindweg over. Meten 
daarna gaat u aan de T-splitsing R het bospad 
omlaag.  Negeer zijpad rechts. Aan de volgende 
T-splitsing gaat u R omhoog.  Voorbij houten 
doorgang gaat u aan de kruising bij verbodsbord 
L over de grindweg.   Voorbij de rechts gelegen 
diepe kuil buigt de grindweg naar rechts.  Let op! 
Waar de grindweg een klinkerweg wordt en  voor 
een weiland naar links buigt, gaat u aan de 3-
sprong R (groen/ Rijk van Nijmegen) over het pad  
en ga dan meteen L (wit-rood/groen) de trap 
omhoog.   Loop het wortel pad omhoog en dan 
loopt u omlaag met links het weiland.  U passeert 
links een zitbank met mooi uitzicht.  Het pad loopt 
omlaag met rechts een steilrand. Aan de 3-sprong 
bij afgezaagde boom, gaat u R (wit/rode X) en 
loop  helemaal het bospad omlaag (groen).  
 
8. Voorbij houten brug gaat u meteen aan de 3-
sprong voor de trap R.   Na 40 m gaat u aan de 
omgekeerde Y-splitsing RD.  Via houten 
doorgang komt u uit het bos. Aan de T-splitsing 
gaat u R over de veldweg.  Aan de omgekeerde  
Y-splitsing gaat u RD over de bosweg.  Na 50 m 
gaat u aan de Y-splitsing L (wandelaar) het 
bospad omhoog. Het pad buigt voor omgevallen 
bomen scherp naar links en dan gaat u meteen 
aan de  3-sprong scherp R (wit-rood)  
 omhoog.  Voorbij houten doorgang gaat u aan de 
T-splitsing L (groen) het pad omhoog.  Negeer 
klaphek rechts.  Voorbij houten doorgang gaat u 
aan de T-splitsing R (groen).   Aan de 3-sprong bij 
huis gaat u RD de grindweg omlaag.  Beneden 
aan de 3-sprong gaat u scherp L over  grindweg 
en ga dan meteen voorbij houten hek R het trapje 
op en ga door klaphek. Ga dan L het graspad 
langs 2 zitbanken door de boomgaard omhoog.    
 
 



 

 
9. Voorbij klaphek gaat u L door het volgende  
klaphek en volg het pad omhoog langs de heg.  
Negeer zijpad rechts.  Aan de T-splitsing gaat u L 
langs de bosrand.  Aan de 4-sprong bij zitbank  
gaat u R (groen) tussen afgezaagde bomen door.   
Aan de T-splitsing gaat u R (groen/wit-rood) 
omlaag. Loop het trappenpad omlaag en  u loopt  
tussen hoge hagen door.  Aan de T-splitsing gaat 
u R over het  
 

 
klinkerweggetje langs de huizen.   Beneden aan 
de T-splitsing bij verkeersspiegel gaat u L langs 
huisnr. 136.  Aan de 3-sprong gaat u RD langs 
een pizzeria. Aan de  kruising gaat u L (Nieuwe 
Holleweg).  Aan de volgende kruising gaat u 
scherp R via klaphekje de begraafplaats op en ga 
dan meteen L over het tegelpad met rechts de 
kerk.  Voor de kerkingang gaat u L omhoog door 
de uitgang en ga dan R langs de 
Bartholomeuskerk naar de parkeerplaats. 

 

Auteur: Jos Wlazlo 

 
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 

 

 


