1435. BEEK – UBBERGEN (N70) 14,5 km – (7 km)
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blz 2 van 3
Een van de bekendste en mooiste boswandelingen in Nederland is ongetwijfeld de N70 door het Rijk van
Nijmegen. Deze wandelroute is aangelegd in het Europees Natuurbeschermingsjaar 1970 door
boswachters van Staatsbosbeheer en het Geldersch Landschap. Voor deze pittige boswandeling dient u
goed ter been te zijn, want de trappenpaden bevatten ruim 500 treden. U waant zich hier soms in de
Ardennen. De eerste lus wandelt u door bossen en langs bosranden met mooi uitzicht en dan loopt u Beek
binnen. Dan klimt u naar het uitkijkpunt op de Duivelsberg met zitbanken en een schitterend uitzicht, een
fijne pauzeplek na 10 km. U komt bij Pannenkoekenhuis de Duivelsberg en dan loopt u naar het mooie
bosven de Heksendans. Met flink klimmen en dalen wandelt u door de bossen terug naar de parkeerplaats.
Onderweg zijn veel zitbanken voor een pauze. Deze route is een must voor elke wandelliefhebber! De hele
route is gemarkeerd met groene paaltjes. U kunt de route inkorten tot 7 km.
Startadres: Parkeerplaats Bartholomaeuskerk, Kerkberg 16, Beek – Ubbergen.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

14,49 km

4 uur

81 m

359 m

1435. BEEK – UBBERGEN (N70) 14,5 km – (7 km)
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u RD langs de
kerk de klinkerweg omhoog, langs huisnr. 4. Bij
huisnr. 35 negeert u de inrit rechts omhoog. Aan
de 3-sprong gaat u R de Oude Holleweg omhoog
(N70). Volg vanaf nu de hele route de groene
markering (N70). Boven aan de 3-sprong gaat u
RD omlaag. Aan de Y-splitsing gaat u L omhoog
langs het paaltje. Aan de 4-sprong gaat u L. Klim
het trappenpad omhoog en boven aan de
T-splitsing gaat u R. Aan de 3-sprong met trap
gaat u R. Aan de Y-splitsing gaat u L het trapje
op. Het pad loopt omlaag en dan klimt u via
trappenpad omhoog. U daalt weer af en klimt nog
een trappenpad omhoog. Aan de 3-sprong gaat u
L het trappenpad omhoog door een nauwe
doorgang. Aan de Y-splitsing gaat u R langs een
grasveld. Aan het einde van het grasveld volgt u
RD het bospad. Aan de T-splitsing gaat u L door
de mooie bomenlaan. Voorbij de witte slagboom
negeert u zijpad rechts en aan de T-splitsing gaat
u R over de asfaltweg. Aan de ongelijke 4-sprong
met slagboom gaat u RD.
2.
Negeer zijweg links en rechts en ga dan
meteen bij bord Nijmegen R het bospad in.
Voorbij klaphek gaat u aan de 4-sprong over het
linker pad, met rechts het grasveld. Aan het
einde van het grasveld volgt u RD het voetpad,
met links een groene afrastering. Voorbij klaphek
gaat u boven R over het trottoir. Aan de 3-sprong
met verkeerslichten gaat u R en meteen L de
klinkerweg in (Natuurroute N70). Beneden aan de
5-sprong neemt u de eerste eenrichtingsweg R
steil omhoog. Aan de kruising met slagboom
gaat u RD het pad in, langs rood/witte paaltje.
Aan de 3-sprong met asfaltweg gaat u RD de
bosweg omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat
u R de autovrije asfaltweg omhoog. Aan de
3-sprong met witte slagboom gaat u L het bospad
in. Na 40 m gaat u aan de 3-sprong RD. Beneden

aan de 4-sprong gaat u L en meteen aan de
3-sprong R. Voorbij nauwe doorgang passeert u
een zitbank met mooi uitzicht. Aan de 3-sprong
voor weiland gaat u R en dan meteen aan de
3-sprong L langs de zitbank en bosrand.
3. Aan de T-splitsing met zitbank gaat u R. Aan
de 4-sprong met picknickbank gaat u RD
omhoog. Beneden aan de 3-sprong met zitbank
gaat u L de veldweg omlaag. Negeer veldweg
links omhoog. Neem de eerste trap R omhoog en
volg het pad langs de bosrand. Aan de 3-sprong
gaat u RD langs de afrastering. Aan de Y-splitsing
gaat u R via nauwe doorgang omhoog. Beneden
aan de 3-sprong met zitbank gaat u L door de
mooie bomenlaan omlaag. Voorbij trapje gaat u
aan de omgekeerde Y-splitsing RD omlaag.
Voorbij picknickbank gaat u R het trappenpad
omlaag. Beneden steekt u een beekje over en
boven volgt u het pad langs de muur. Aan de
3-sprong met klinkerpad gaat u RD langs het
Kastanjedal. Voorbij de vijver gaat u aan de
3-sprong R omlaag. Beneden aan de T-splitsing
gaat u R langs de doorgaande weg en aan de
3-sprong met wegwijzer RD. U passeert rechts
de kerk (startpunt) en links restaurant ’t Spijker
en dan gaat u aan de kruising RD. (Degene die de
7 km loopt gaat hier R en aan de kruising R terug
naar de kerk).
4. Aan de 3-sprong gaat u R de weg omhoog
richting Berg en Dal. Voorbij het laatste huis links
gaat u L de trap af en volg het bospad. Aan de
T-splitsing met zitbank en prachtige witte
wegwijzer gaat u L.

Deze oude grenspaal, in de vorm van een wegwijzer
stamt uit 1909 en werd precies een eeuw later
vernieuwd. Tot en met de Tweede Wereldoorlog
vormde het Keteldal de grens met Duitsland.
Vandaar de tekst: ’Laat vriendschap heelen, wat
grenzen deelen’. Na de oorlog werd de Duivelsberg
en omliggend gebied, net als Elten en Tuddern, door
Nederland geannexeerd, maar in 1963 weer
teruggegeven. Op enkele grenscorrecties na: de
Duivelsberg werd als natuurreservaat officieel bij
Nederland gevoegd, en het vierkante witte huis
rechts werd de dienstwoning van Staatsbosbeheer.
Tot 1963 kregen de bewoners rechts aan dit Keteldal
nog elektriciteit uit Kleef.
Na 40 m gaat u vóór het eerste huis aan de
3-sprong R het voetpad in tussen de hagen door.
Klim het steile pad omhoog en aan de ongelijke
4-sprong gaat u L. Aan de T-splitsing voor een
weiland gaat u R door de nauwe doorgang.
Beneden aan de T-splitsing gaat u R de grindweg
omhoog. Aan de 3-sprong met huis en infobord
gaat u RD omhoog. Aan de 3-sprong gaat u L
door
nauwe doorgang en volg de bosweg.
Beneden aan de 3-sprong gaat u RD langs de
afrastering van het grasveld. Daal het bospad
helemaal af. Beneden gaat u even L en meteen
aan de 3-sprong R.
Voorbij bruggetje gaat u aan de 4-sprong met
wegwijzer RD en klimt u het trappenpad omhoog.
Na deze flinke klim gaat u aan de T-splitsing L
omhoog. Aan de T-splitsing gaat u L omlaag en
beneden aan de omgekeerde Y-splitsing klimt u
RD omhoog naar het uitkijkpunt met zitbanken,
een prachtige pauzeplek.
5. Loop terug omlaag en aan de Y-splitsing gaat
u R omhoog. Aan de 3-sprong gaat u RD de trap
omhoog naar de top van de Duivelsberg. Daal RD
het trappenpad af. Beneden aan de 4-sprong
gaat u RD en meteen RD omhoog. Negeer
zijpaadjes links.
Aan de T-splitsing voor
Pannenkoekenhuis de Duivelsberg gaat u L en na
10 m L over de parkeerplaats langs een enorme
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boom. Voorbij de slagboom gaat u aan de
3-sprong RD. Aan de 3-sprong met doorgang
gaat u R het pad omhoog langs de afrastering, u
loopt hier precies over de Duitse grens. Na enige
tijd buigt het pad rechts het bos in. (Als u het
eerste paadje L neemt, komt u bij het mooie
bosven de Heksendans).
Beneden aan de
3-sprong gaat u R en aan de T-splitsing gaat u R
het pad omhoog naast het holle pad.
Bijna boven negeert u zijpad rechts en boven aan
de 4-sprong gaat u L over de grindweg.
6. De weg wordt een klinkerweg en waar deze
naar links buigt gaat u R omlaag en het trapje
omhoog. Volg het bospad met links een weiland.
Aan de 3-sprong gaat u R langs de steile rand.
Daal het pad helemaal af en voorbij de houten
brug gaat u aan de 3-sprong RD de trap omhoog.
Boven aan de T-splitsing gaat u L omhoog. Na
een steile klim gaat u boven aan de T-splitsing R
langs een huis. Voorbij slagboom gaat u meteen
L het smallere pad omlaag en negeer meteen
zijpad links. Beneden voor weiland buigt u L
langs de afrastering. Negeer zijpaden links en aan
de T-splitsing met houten hek gaat u L. Voor
ijzeren poort buigt u rechts omhoog. Aan de
ongelijke 4-sprong gaat u L en loop dan R naar de
doorgaande weg.
7.
Steek de weg over en ga RD langs de
afrastering omhoog. Na de steile trap gaat u
boven aan de T-splitsing R over de asfaltweg.
Aan de 3-sprong met ijzeren poort gaat u R via
nauwe doorgang het voetpad omlaag.
Bijna
beneden gaat u R het trappenpad omhoog.
Voorbij de slagboom gaat u aan de omgekeerde
Y-splitsing RD omlaag, u verlaat hier de N70.
Beneden aan de T-splitsing gaat u L de asfaltweg
omlaag. Aan de T-splitsing gaat u R de
klinkerweg omlaag. Buig met de weg mee links
omlaag. Aan de kruising gaat u RD en voor de
kerk R terug naar de parkeerplaats.
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Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

