Langs de Duuvelskuul, Afferden
Op enkele punten wordt verwezen naar wandelroutenetwerk paaltjes. De vermeldingen zijn alleen
bedoeld als extra herkenningspunten. kn staat voor een knooppunt paaltje met rood/witte
genummerde richting aanduiding.
1.
Parkeerterrein verlaten richting de "Kapelstraat", vervolgens RA de "Kapelstraat" inlopen.
Bij kruising RD, "Kapelstraat", geel-rode G-R route.
RD, weg op linkerhand negeren, G-R route.
RD, weg op rechterhand negeren, G-R route, kn5 volg 51.
RD, weg op rechterhand negeren, direct daarna weg op linkerhand negeren.
LA, "Kapelstraat" blijven volgen, G-R route, kn51 volg 49.
RD, weg op rechterhand negeren.
RD, weg op rechterhand negeren, G-R route.
RD, weg op linkerhand negeren, G-R route.
RD, weg op linkerhand negeren, weg gaat over in een grind pad, bord "activiteiten centrum
Zevenboom".
RD, pad op rechterhand negeren.
Ter hoogte van een SBB gebouw “activiteiten centrum Zevenboom” RD, zijpaden negeren.
RD, pad op rechterhand negeren, G-R route.
Direct daarna LA, smal pad met houten slagboom, paars paaltje, een gedeelte van een SBB route
wordt gevolgd.
Bij T-splitsing LA, direct daarna bij splitsing rechts aanhouden, paars paaltje.
Rechts aanhouden, pad op linkerhand negeren, paars paaltje.
Bij kruising met verharde weg RD, paars paaltje.
RD, door 2 klaphekken, vervolgens paarse paaltjes door dit gebied volgen tot volgend klaphek.
Na passeren van klaphek, links aanhouden, paars paaltje.
Op T-splitsing LA, door klaphek, paars paaltje, kn60 volg 59.
Bij kruising RD, paars paaltje, kn59 volg 58.
Op T-splitsing LA, paars paaltje.
Bij klaphek RA, paars paaltje.
Op de top van een Maasduin, bij splitsing links aanhouden, paars paaltje.
Na klaphek RA, paars paaltje.
2.
Op T-splitsing RA, bord Rivierduinen route, pad met gescheiden fietspad, kn58 volg 62.
LA, paars paaltje, "Groene Streep".
Voor bosrand RA, aan begin gras-pad, paars paaltje.
RD pad op rechterhand negeren, paars paaltje.
RA, paars paaltje.
RD, pad op linkerhand negeren, ruiter-men route.
Op T-splitsing LA, paars paaltje.
RA, paars paaltje.
RD, gras-pad op linkerhand negeren.
Op T-splitsing RA, paarse paaltjes route wordt tijdelijk verlaten, pad met gescheiden fietspad.
LA, pad langs afrastering volgen, SBB bord “Maasdal”, ruiter-men route.
Bij splitsing rechts aanhouden, afrastering blijven volgen

RD, afrastering blijven volgen, pad op linkerhand negeren.
RA, ruiter-men route.
Links aanhouden, de afrastering wordt verlaten, ruiter-men route blijven volgen.
Bij kruising RA, ruiter-men route.
Bij kruising RA, de paarse paaltjes route wordt weer gevolgd.
RD door klaphek, paars paaltje.
Bij kruising LA, paars paaltje, kn62 volg 63.
Bij splitsing links aanhouden, paars paaltje.
Op T-splitsing RA, paars paaltje.
RD, pad op rechterhand negeren, paars paaltje.
3.
Op T-splitsing LA, paarse paaltjes route wordt verlaten.
Op kruising na klaphek LA, een gedeelte van G-R route wordt gevolgd, kn47 volg 63.
RD, pad op rechterhand negeren G-R route.
Bij klaphek op rechterhand, RA door dit klaphek, G-R route.
Direct daarna LA, rul zandpad, G-R route.
Bij kruising RD, G-R route.
Na passeren van klaphek LA, G-R route, kn45 volg 44.
Na enkele meters RA, smal pad door bos, G-R route.
Bij splitsing rechts aanhouden, let goed op de geel-rode G-R merkteken, G-R route.
Pad loopt verder licht slingerend door dit bos perceel, let goed op de geel-rode G-R merktekens op
de bomen, G-R route.
Op T-splitsing RA, direct daarna bij kruising LA, G-R route.
Direct na bocht smal pad op rechterhand negeren, G-R route.
RD pad op rechterhand negeren, de G-R route wordt verlaten, gevolgd wordt een rode paaltjes route
van SBB.
# Voor een bezichtiging van "het Paoters kapeltje" het pad op rechterhand een stukje inlopen.
# Het oorspronkelijk kapelletje is in 1880 gebouwd in opdracht van paters Jezuieten Bleyenbeek.
4.
RD pad op linkerhand negeren, rood paaltje.
Op kruising RA, rood paaltje, kn43 volg 9..
Bij verharde weg LA, rood paaltje.
RA onverhard pad, rood paaltje, “Bleijenbeek”.
RD pad op linkerhand negeren, golfbaan.
# Op uw rechterhand ligt de kasteel ruïne Bleijenbeek.
Bij splitsing links aanhouden, direct daarop op T-splitsing RA, rood paaltje, kn9 volg 37.
LA, rood paaltje, kn9 volg 37, aan begin van dit pad zijpaden richting golf terrein negeren.
LA, rood paaltje, verbinding pad tussen twee golf terreinen.
RD, het verbinding pad tussen twee golf terreinen wordt verlaten, rood paaltje.
RD, pad op rechterhand langs een sloot negeren, rood paaltje.
Aan einde pad op T-splitsing RA, pad met gescheiden fietspad.
Op kruising LA, rode paaltjes route wordt verlaten, op kruising staat een informatie bord van SBB,
een gedeelte van G-R route wordt gevolgd, kn97 volg 96.

5.
Bij kruising met verharde weg RD weg oversteken, door dassen poort, fietspad oversteken en door
klaphek, onverhard pad, G-R route.
In midden van het open gebied RD, achtereenvolgens pad op linkerhand en rechterhand negeren.
Bij houten hek RA langs afrastering, G-R route.
Na enkele meters LA door een klaphek, vanaf dit punt wordt een rode paaltjes route gevolgd.
Bij bosrand rechts aanhouden, kn95 volg 94.
RD, pad naar parkeer terreintje op linkerhand negeren.
Op T-splitsing RA, rood paaltje.
Bij klaphek RD, pad op linkerhand negeren, rood paaltje kn94 volg 96.
Bij kruising LA, rood paaltje.
RA, rood paaltje.
Bij klaphek RD, rood paaltje, pad volgen door omheind gebied, omheining ligt op uw linkerhand.
Bij kruising met klaphek op linkerhand RD, rood paaltje.
Na verlaten van omheind gebied via klaphek RA, rood paaltje, omheining ligt nu aan uw rechterhand.
LA, pad buigt links weg van omheining, rood paaltje.
Op T-splitsing LA, graspad, de rode paaltjes route wordt verlaten.
6.
Op T-splitsing aan bosrand RA, pad met half verhard fietspad.
Dit pad eindigt bij verharde weg, hier LA fietspad volgen.
Bij 1e onverharde pad aan de overzijde van de weg RA, bord SBB "Maasdal Bleijenbeek" pad is
tevens ruitermen route.
RD tot T-splitsing, zijpaden negeren, in de lente & zomer zijn deze zijpaden niet altijd goed
herkenbaar.
Op T-splitsing RA, grindpad.
LA, bordje van SBB, graspad.
Voor weiland RA, bosrand volgen, op uw linkerhand ligt het weiland.
Op T-splitsing LA, weiland op uw linkerhand blijven volgen.
Dit pad blijven volgen tot er op uw rechterhand een waterloop te zien is.
Voor waterloop RA, oever van de waterloop volgen.
7.
Op kruising LA, de waterloop wordt overgestoken, vanaf dit punt wordt een rode paaltjes route
gevolgd.
Op kruising LA, rood paaltje, kn98 volg 18.
RD, rood paaltje, pad op linkerhand negeren.
RD, pad naar weiland op linkerhand negeren.
Op kruising RA, rood paaltje.
RD, pad op linkerhand negeren, rood paaltje.
RD, pad op linkerhand negeren, rood paaltje.
LA, rood paaltje, tegenover dit pad staat een bankje.
RD, pad op linkerhand negeren, rood paaltje.
Op kruising RA, rood paaltje.
Bij splitsing links aanhouden, rood paaltje.
RA, door klaphek, rood paaltje, dit pad voert langs de Duuvelskuul.
LA, rood paaltje.
Bij splitsing rechts aanhouden, rood paaltje, kn18 volg 36.

Op kruising direct na klaphek LA, rood paaltje, kn36 volg 35.
RD, pad met hek op linkerhand negeren, rood paaltje.
Op T-splitsing LA, de rode paaltjes route wordt verlaten.
RD, pad op linkerhand negeren.
Op T-splitsing RA, verharde weg.
RD weg op linkerhand negeren, direct daarop LA door klaphek, men volgt de rechteroever van de
Eckeltse Beek kn39 volg 86.
Na het passeren van klaphek links aanhouden, de oever van de beek blijven volgen, kn86 volg 55.
Via brugje de beek oversteken vervolgens RA de linkeroever van de beek volgen.
Einde pad bij verharde weg RA.
Bij kruising met brede weg RD.
Deze weg blijven volgen tot men op de rechterhand weer uitkomt bij het parkeerterrein, het
startpunt.

Legenda
RA = rechtsaf
RD = rechtdoor
LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer
Kn = knooppunt paaltje wandelroutenetwerk gemeente Bergen.

