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• Punt 1: Reuring Wehl
• Start op de Beekseweg in Wehl.
• Tegenover de winkels kruising Beekseweg Koningin Wilhelminastraat, richting
Beek (Beekseweg) centrum uit.
• Punt 2: Grensweg
• Over het viaduct 2de afslag Grensweg (gaat over in de schepersweg, met
bocht mee naar links Broekweg), (kmstand 2,5).
• Einde Broekweg rechts Noorder Markweg (kmstand 5,2km).
• Op Kruising in Loerbeek links af op Didamseweg (mogelijkheden voor een
hapje bij cafetaria eetcafé ’t Verhaal of Partycentrum De Dèèl).
• Punt 3: Eetcafé ’t Verhaal & Partycentrum de Deel
• Rotonde in Loerbeek rechtdoor over Berkenlaan. Weg loopt licht naar boven.
• 1ste zandweg rechtsaf, Oude Eltenseweg op (kmstand 6,7).
• N335 oversteken (uitkijken!!) en Oude Eltenseweg (zandweg) blijven volgen.
U komt nu aan de verharde Peeskesweg u moet hier rechtsaf richting Beek
(nummering 1 als optie Aan het eind van de zandweg kun je links af naar
’t Peeske. Hier is een rustmogelijkheid, wandelen en natuurspeeltuin en
restaurant en camping)
• Punt 4: Rustmogelijkheid
• Einde Peeskesweg op t-splitsing (nummering 2 als optie bij de Steenbok
(café en ijsje) links af richting Elten op St. Jans Gildestraat, weg gaat over in
Eltenseweg).
• Na hotel Zonneheuvel 1ste weg rechts de Melkweg inrijden. Lange weg
• Eind Melkweg linksaf Zuider Markweg inrijden. Je gaat de grens over. De
Zuider Markweg gaat over in Zum Waldkreuz, deze blijven volgen. Lange weg
ook over autosnelweg.
• Aan het eind van Zum Waldkreuz rechtsaf de Alter Beeker Weg inrijden. Deze
gaat snel over in de Wasserstrasse.
• Wasserstrasse uitrijden en rechtsaf op Schmidtstrasse richting centrum Elten.
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• Punt 5: Eltener Markt
• Aangekomen in het centrum van Elten op de splitsing bij Het Oude Posthuis
linksaf en met de bocht mee (Emmericherstrasse).
• Na 150 meter maakt de weg een bocht naar rechts. Hier rechtdoor op de
Eltener Markt (links aanhouden) die overgaat in Bergerstrasse en Lindenallee
over de Eltenberg. (Hier is een mooi
• uitzicht punt Gelderse vallei, kerk, Camperplaats, midgetgolf). Let op, een
behoorlijke klim!
• Voorbij de camperplaats linksaf (Luitgardisstrasse).
• Voorbij de parkeerplaatsen weg rechts vervolgen langs Gäststatte
Pannekoekhuys over de Van-der-Renne-Allee.
• Weg blijven volgen. Deze gaat over in de Hoynckallee. De Hoynckallee gaat
over in een zandweg, waar een rood-witte slagboom voor zit. Hier kun je langs
op fietsen.
• Einde Hoynckallee bocht naar rechts verder over Voorthuysen. (mooie
boerderij/kasteeltje rechts bij riviertje)
• Punt 6: Bezichtiging
• Weg vervolgen met bocht mee, langs Golfplatz Borghees. Weg gaat over in
Hassentweg.
• Kruising Hassentweg en Hüthumer Str. Links af.
• Punt 7: Lindhorstweg
• Na ongeveer 1km linksaf de lindhorstweg inrijden.
• Over autosnelweg en doorrijden tot bruggetje over riviertje en met de bocht
mee vóór het riviertje rechts. Grenskanaal Die Wild links houden en deze weg
(gravelweg) uitrijden.
• Aan het eind linksaf op ’s-Heerenberger Str. richting “oude grens”.
• Weg gaat in Nederland over in de Emmeriksestraat.
• Emmeriksestraat volgen langs Gouden Handen.
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• Direct achter grenscafé de Peer linksaf de zandweg in (De Gaarde, maar staat
niet aangegeven)
• Direct achter grenscafé de Peer linksaf de zandweg in (De Gaarde, maar staat
niet aangegeven)
• Na ongeveer 200 meter, 2de afslag (1ste is wandelpad) rechts, route rond
Kasteel Huis Bergh.
• Punt 8: Kasteel Huis Bergh
• Bij “kruising” net voorbij Kasteel rechts richting kerk, (staat een bordje met
fietsers afstappen) een paar trappen naar beneden te gaan.
• Weg vervolgen richting Kerkstraat. Einde kerkstraat links op de Molenstraat.
(Rustpunt met verschillende cafés, restaurants, cafetaria’s, bowlingbaan.)
• Molenstraat vervolgen, deze gaat over in Molenpoortstraat.
• Hierna 1ste weg links (Zeddamseweg).
• Voor grote kruising linksaf fietspad op (Drieheuvelenweg) richting Zeddam.
• Punt 9: Broods
• Op rotonde in Zeddam bij Broods/Tolhuis (mogelijkheden voor bakje koffie of
een hapje) ga je links af op de Beekseweg, fietspad langs de grote weg.
• 2de weg rechts, bovendorpsstraat.
• Voorbij de Korenmolen linksaf Groene weg.
• Einde Groene weg (5-splitsing) om het rood-witte bord heen rechtdoor
richting Koningsstraat (zandweg).
• Einde Koningsstraat linksaf Hooglandsestraat. Weg oversteken.
• Na ongeveer 300 meter rechtsaf Onderlangs inrijden.
• Rechtsaf op kruising Onderlangs en Langestraat richting Braamt.
• In Braamt kruising Langestraat met Gildeweg linksaf Gildeweg op. (Hier is het
Land van Jan Klaassen, Markant, zwemmen in recreatieplas “Braamtse Gat”,
waterskiën en Palestra en
• campings).
• Punt 10: Camping de Blonde Hoeve
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• Gildeweg gaat over in de Braamtseweg (links zorgboerderij De Elsenhof voor
koffie).
• Doetinchemseweg oversteken (pas op!!) en Rozenpasweg inrijden en
vervolgen.
• Einde Rozenpasweg op splitsing rechtsaf Rozenpas, over het viaduct.
• Punt 11: Nieuwestraat
• Einde linksaf Nieuwestraat langs de Olde Beth.
• Einde Nieuwestraat linksaf Doetinchemseweg.
• Over rotonde rechtdoor Doetinchemseweg blijven volgen.
(pompoenenverkoop vanaf augustus) Weg maakt een scherpe bocht.
• Over de spoorwegovergang rechtsaf de stationstraat volgen tot de St.
Martinuskerk.
• Na de de St. Martinuskerk linksaf slaan en direct weer linksaf slaan.
• Einde route en mogelijkheden voor een versnapering en wandeling in Wehl.

