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Tijdens deze gemakkelijke en grensoverschrijdende wandeling wandelt u eerst over rustige weggetjes 
langs boerderijen en dan volgt u een leuk bospaadje langs het Geldernsch Nierskanaal. Via het 
verbindingsstuk loopt u langs een steilrand door de bossen naar Jachthut Op de Hamer, waar u kunt 
pauzeren. De terugweg wandelt u door het prachtige natuurgebied Landgoed de Hamert. U loopt midden 
over de heide langs een fraai ven en dan loopt u weer richting Duitsland. Via een paadje langs de bosrand 
bereikt u weer bij het mooie terras waar kunt u genieten van heerlijke Kaffee mit Kuchen. U kunt ook 
starten in Wellerlooi en dan fijn pauzeren bij Café Zum Schafstall. 
 

Startadres: Café Zum Schafstall, Grenzweg 3, Kevelaer.  Tel:0049-28327645.  Start bij punt 1. 
Parkeer op de parkeerplaats  
 

Startadres: Jachthut Op den Hamer, Twistedenerweg 2, Wellerlooi. Sart bij **** in punt 3. 
De Jachthut ligt aan de N271.  Tegenover de zaak is een ruime parkeerplaats. Loop het bos in en neem het eerste 
grindpad L (rood-wit/blauw). Ga dan verder bij **** in punt 3. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,63 km  3 uur  15 m  23 m 
 

 
 

1161. Kevelaer - Wellerlooi 13,6 km 
 

1. Vanaf het café loopt u terug naar de grindweg 
en gaat u L. Aan de 3-sprong bij infobord gaat u R 
over de asfaltweg.  Meteen daarna gaat u aan de 
kruising RD (Im Kuckucksfeld). Een eind verder 
loopt de asfaltweg door het bos. Aan de 3-sprong 
gaat u RD langs de hoge afrastering. Aan de 
volgende 3-sprong gaat u R (Meersweg).  Voorbij 
huisnr. 1 gaat u aan de 3-sprong L (Vennweg) 
over de grindweg.  Aan de voorrangsweg gaat u 
R over het voet- fietspad. Aan de 4-sprong gaat u 
L (Meersfeld) over de grindweg.  Aan de T-
splitsing gaat u R over de asfaltweg, die na 200 m 
naar links buigt en een veldweg wordt.  
 

(U loopt nu precies over de grenslijn van Nederland 
en Duitsland).   
 

Vlak vóór brug over het Geldernsch Nierskanaal 
gaat u bij ruiterpaal R over bospaadje richting 
Bosserheide. Volg nu 500 m het leuke paadje 
langs het kanaal, een van de merkwaardigste 
wateren in Nederland dat helemaal niet op een 
kanaal lijkt. 
 

(Het kanaal werd rond 1770 gegraven om de Duitse 
landbouwgebieden te ontwateren. Over een afstand 
van circa 3 km overwint het kanaal een 
hoogteverschil van ongeveer 7 meter, vandaar het 
snelstromend water. In 2002 is de bever in het kanaal 
uitgezet. Mogelijk spot u hier een ijsvogel of 
waterspreeuw). 
 

2. Steek bij brug de asfaltweg over en loop bij 
afsluitboom RD over de bosweg, die een eind 
verder een smal pad wordt. Aan de 3-sprong bij 
ruiterpaal gaat u R over het pad (ruiterroute (rr). 
Na geruime tijd negeert u zijpad scherp rechts 
omhoog en passeert u een greppel. Aan de 3-
sprong voor grijsstenen vierkante bouwval 
(knooppunt van de wandeling) gaat u L (rr 41) 
verder over het pad.  Aan de 4-sprong bij klaphek 
gaat u L over de asfaltweg (U loopt nu het 
verbindingsstuk). Na bijna 600 m gaat u vlak voor 

het eerste links gelegen huis bij 
wandelknooppunt (wkp) 58 R (56) over de 
veldweg. Na 10 m gaat u aan de 3-sprong bij 
afsluitboom L (rood) over het pad langs een 
zitbank. Volg geruime tijd het lange pad 
evenwijdig aan de links gelegen asfaltweg. Na 
600 m gaat u aan de 4-sprong bij afsluitboom 
gaat u RD (rood).  
 

3. Steek de asfaltweg over en loop RD (rood) over 
het bospad. Bij zitbank buigt het pad naar rechts 
en dan loopt het pad even langs de rechts 
gelegen asfaltweg.  Aan de 3-sprong bij zitbank 
gaat u bij wkp 46 RD (45/rood/wit/groen).  Steek 
de asfaltweg over en loop bij wkp 45 RD 
(47/rood/wit/blauw) over het grindpad.  
 

(Als u hier aan de asfaltweg L gaat, dan komt u bij de 
Jachthut. Op den Hamer, een leuke pauzeplek waar 
ze o.a. pannenkoeken hebben).    
 

**** Na 5 m gaat u aan de Y-splitsing R (groen). 
Aan de 3-sprong met rolstoelroute gaat u L 
(groen).  Via klaphek loopt u het 1084 ha groot 
natuurgebied Landgoed de Hamert binnen, dat 
deel uitnaakt van het Nationaal Park de 
Maasduinen.  Aan de 4-sprong gaat u RD (groen) 
over het graspad langs de heide.  Boven op de 
zandheuvel bij zitbank, waar u prachtig uitzicht 
heeft, gaat u R omlaag.   
Aan de Y-splitsing gaat u L. (U verlaat hier de 
groene route).  
 

4. Na 25 m gaat u aan de kruising bij witte 
paaltjes en wkp 60 L (59) over het pad met rechts 
de heide.  Aan de 3-sprong bij infobord en links 
een groot kruis gaat u RD langs de dikke boom. 
Voorbij deze boom gaat u aan de kruising bij wkp 
59 RD langs het heidegebied.  Het pad loopt over 
een heuvel. Aan de 3-sprong gaat u RD 
(blauw/wit) over het zandpad door de heide. Aan 
de kruising bij zitbank gaat u R (wit-rood).  
 

tel:0049-28327645


 

(Een eind verder heeft u bij schuilhut rechts prachtig 
uitzicht over het ven genaamd Pikmeeuwenwater).   
 

Aan de 3-sprong bij klaphek gaat u bij wkp 57 L 
(56). Aan de kruising bij wkp 56 gaat u R (58) over 
het veerooster. Meteen daarna gaat aan de 3-
sprong RD (rood). Bij volgend veerooster gaat u 
door het klaphek en volg RD de bosweg.   
 

5. Na geruime tijd buigt de weg naar rechts (rood) 
en voor groot ven naar links (rood) richting 
woning.  Aan de asfaltweg bij wkp 58 gaat u L 
(53).  (U loopt nu over het verbindingsstuk).  Aan de 
4-sprong bij klaphek gaat u R (rr 40)  over het 
bospad.  Aan de 3-sprong bij ruiterpaal gaat u L. 
Bij mooi uitzichtpunt gaat u R over de asfaltweg.  
(Achter het uitzichtpunt staan twee zitbanken, een 
genietplekje).   
 

Aan de kruising bij fietsknooppunt 73 gaat u L 
(75) over de doorgaande weg, die u circa 700 m 
RD volgt. (Loop links van de weg). Na circa 500 m 
passeert u links een houten chalet en 200 m 

verder gaat u meteen voorbij parkeerplaatsje en 
picknickbank R over de veldweg.   
 

6. Let op!  Meteen voorbij houten hek en voor 
witte slagboom gaat u L over het paadje langs de 
afrastering met rechts van u de hoger gelegen 
bosrand en links de heide. Aan het eind gaat u L 
langs de hoge afrastering over het begroeide 
graspaadje. Vlak daarna gaat u R over de 
grindweg.  
 

(Privéweg maar wandelen mag, doe wel rustig, soms 
moet u namelijk 2x een versperring passeren, indien 
de paarden loslopen).  
 

Aan de 3-sprong voor huis gaat u RD. Aan de 
volgende 3-sprong gaat u R. Na 100 m gaat u L 
naar het Café Zum Schafstal, de sponsor van 
deze wandeling, waar u binnen of op het terras 
nog iets kunt eten of drinken tegen schappelijke 
prijzen. Er is altijd Kaffee und Kuchen! Gebakken 
door Marc Albers. De uitbaatster Katrin verneemt 
graag wat u van de wandeling vond.  

  
Auteur: Jos Wlazlo 
 

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.  

 


