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Tijdens deze gemakkelijke en grensoverschrijdende wandeling loopt u via de Keulseweg het dorp uit en 
wandelt u over graspaadjes langs de Schellekensbeek. U steekt de snelweg over en via veldwegen en 
bospaadjes loopt u naar de Duitse grens waar een café ligt om te pauzeren. U struint geruime tijd door het 
Brachter Wald en passeert een leuk heidegebied met zitbank. U steekt weer de Nederlandse grens over en 
wandelt via veldwegen terug naar de Keulseweg. Via leuk pad wandelt u naar de rustige buurtschap 
Krommenhoek en via prachtig bospaadje langs de Schellekensbeek komt u weer in Reuver. Aan het eind 
moet u zeker Gresbuus bezoeken in het oude fabriekspand, er is een mooi terras.   
.      
 

 
 
Startadres: Restaurant De Gresbuus, Keulseweg 36, Reuver.  Parkeer rechts op de grote parkeerplaats. 
 
U kunt ook starten bij café de Grens, Keulseweg 202, Reuver en  pauzeren bij restaurant De Gresbuus. Start 
dan bij punt 3.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,16 km  3.20 uur  42 m  51 m 
 

 
 

1373. REUVER 15,2 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het gebouw 
gaat u R.  Negeer zijwegen en volg zeer geruime 
tijd RD de Keulseweg door de wijk Offenbeek.  
 

(Een eind verder ziet u links de losstaande witte 
kerktoren van de uit de eredienst genomen 
Onbevlekt Hart van Mariakerk  (1964)). 
 

Na 1,3 km gaat u voorbij huisnr. 172 bij 
wandelknooppunt (wkp) 93 R (20) over het 
bruggetje en volg het graspad met rechts de 
Schellekensbeek.   
 

(De beek zou vernoemd zijn naar de werkwijze van 
rover Hölster Heinke, die een touwtje met een belleke 
(schelke) aanbracht bij een doorwaadbare plaats. Als 
een nietsvermoedende voorbijganger het touwtje 
beroerde ging het belletje en sloeg de booswicht zijn 
slag). 
 

Voorbij 2 klaphekjes gaat u aan de 3-sprong bij 
huis RD (pijl). Vlak daarna gaat u via volgend 
klaphek RD (pijl) over het graspad  verder langs 
de beek.  Na ruim 400 m gaat u aan de asfaltweg 
L. Na 10 m gaat u R via klaphek verder over het 
graspad langs de beek.  Voorbij volgend klaphek 
gaat u R over de asfaltweg. Waar na 250 m de 
asfaltweg naar rechts buigt, gaat u schuin L over 
het graspaadje  en loop RD het steile  paadje 
omhoog naar de brug.  
 
(Bij nat weer kan het paadje modderig zijn en is soms 
moeilijk omhoog te lopen. Is dit zo, volg dan de 
asfaltweg en ga aan de T-splitsing L richting brug).   

 
Boven steekt u L via de brug de snelweg (A-73)) 
over en volg RD de asfaltweg.  Aan de 3-sprong 
bij wkp 51 gaat u RD (22).   
 
2. Aan de 3-sprong bij wkp 22 gaat u L (24/ 
(Sebastopol) over de grindweg.   Aan de 3-sprong 
bijt wkp 24 gaat u RD (26) met rechts een mooie 
visvijver waar u even een kijkje kunt nemen.   
Steek de asfaltweg over en loop RD (pijl/ 
Sebastopol).  Aan de 3-sprong bij wkp 26 gaat u R 
(33) via klaphek over het graspad dat bij zitbank 
meteen naar links (pijl) buigt.  Negeer zijpaden. 
Na 150 m gaat u aan de T-splitsing voor vijver R 
(pijl).  Voorbij zitbank gaat u aan de volgende T-
splitsing R (pijl).  Aan de volgende T-splitsing bij 
volgende zitbank gaat u L (pijl) over het graspad.  
Voorbij klaphek gaat u aan de T-splitsing bij wkp 
33 L (30). Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u 
R (pijl) over de grindweg.  Negeer veldweg rechts.  
Aan de 3-sprong bij wkp 30 gaat u R (32).  Voorbij 
zitbanken gaat u aan de T-splitsing bij wkp 32 L 
(31).  U loopt nu precies over de grenslijn.   
 
3. Meteen voorbij café De Grens, een fijne 
pauzeplek na 6,2 km, gaat u bij verzinkbare brede 
plaat R en u steekt de Duitse grens over. Meteen 
bij wegwijzer/fietsknooppunt 53 L over de brede 
asfaltweg. Meteen daarna gaat u schuin R (fr.59) 
over de licht stijgende bosweg richting Brüggen. 
Negeer zijpaden. Na 400 m buigt de grindweg bij 
wegwijzer en verbodsbord naar links met rechts  
afrastering. 

https://www.degresbuus.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6lster_Heinke
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(Als u hier R door de doorgang in het ijzeren hekwerk 
gaat dan komt u op het terrein op van het voormalig 
munitiedepot. Zie infobord. Van 1948 tot 1996 lag 
hier een uitgebreid munitiedepot van het Britse 
Rijnleger, een van de grootste van Europa. Toen dit 
depot werd afgestoten kwam het gebied in handen 
van natuurbeschermingsorganisaties. Vanaf 1998 
werden fiets- en wandelpaden aangelegd en in 2000 
kreeg het de status van natuurgebied. Wandeling 437 
Reuver gaat door dit gebied).  
 

Na 500 m, 100 m voordat het grindpad gaat 
stijgen, gaat u tegenover aan afrastering hangend 
bordje “Heras” L het tweede bospad omhoog. 
Negeer zijpaden.  
 
Boven aan  de brede asfaltweg gaat u R en u 
passeert meteen 2 zitbanken.  Negeer meteen 
grind- bospad links.    
 
4. Let op! Negeer zijpad rechts en 5 m verder gaat 
u L het steile bospaadje omlaag. (Medio sept 2020 
lagen hier boomstronken. Loop er even rechts 
omheen door het bos dan komt u weer op het pad. 
Lukt dit niet volg dan nog een stuk de asfaltweg en 
neem hete eerste pad L. U komt dan weer op de 
route, zie kaartje).   Op open plek gaat u R de 
veldweg omhoog.  Aan de ruime 3-sprong gaat u 
RD.  Boven aan de T-splitsing gaat u L over de 
brede grindweg.  Na 100 m gaat u aan de T-
splitsing L over het smalle paadje langs een hoog 
uitkijkhutje.  Volg geruime tijd het mooie paadje 
langs het heidegebied. Aan de  T-splitsing bij 
zitbank, een fijne pauzeplek na 9 km, gaat u L 
(Galgenvenn) het bospad omhoog.  Na 100 m 
gaat u aan de 3-sprong R (Galgenvenn) over het 
bospad. Aan de volgende 3-sprong, met klein 
boompje in het midden, gaat u L. (U verlaat de 
Galgenvenn route).  Aan de Y-splitsing gaat u R 
over het smalle bospad.   Aan de 3-sprong gaat u 
L over de bosweg. Aan de omgekeerde Y-
splitsing gaat u RD.    
 
5. Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing bij 
uitkijkhutje R.  Aan de ruime 3-sprong gaat u RD 
omlaag.  Negeer bospad links. Meteen daarna  
aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L (X).  Na 

geruime tijd gaat u aan de 3-sprong R (pijl) en u 
steekt de Nederlandse grens over. Aan de T-
splitsing bij wkp 78 gaat u R (75) over het pad 
langs de afrastering.  Het pad buigt naar links 
langs een boomgaard en zitbank.  Het pad buigt 
weer naar links en na 30 m gaat u bij bordje 
“verboden toegang” R over het brede graspad  
richting huis. (Rechts is een bomenplantage).  Aan 
de asfaltweg gaat u L  langs het huis.  U passeert 
rechts een wit huis. 100 m verder gaat u aan de 3- 
 
sprong R (De Beuckelen). Aan de volgend 3-
sprong gaat u L (pijl/Tuindersweg).    
 
6. U passeert meteen rechts een manege, Aan de 
doorgaande weg (Keulseweg)  bij wkp 97 gaat u R  
(71).  Negeer zijwegen en loop onder het autoweg 
viaduct door. Meteen na viaduct gaat u bij wkp 71 
scherp R (92) over het pad dat meteen naar links 
buigt en volg het smalle pad.  Voorbij loods buigt 
het paadje links (pijl) het bos in.  Het pad loopt 
langs een manege en negeer  inrit links.  Aan de 
3-sprong bij wkp 92 gaat u L (91) door de  
buurtschap Krommenhoek. U steekt de 
Schellekensbeek over.  Aan de 4-sprong bij wkp 
91 gaat u R (90) over het pad met rechts de beek.  
Aan de T-splitsing gaat u R (pijl). Aan het eind 
gaat u R (Dijckersingel/pijl) in Reuver over de 
asfaltweg die meteen naar links buigt. Negeer  
zijwegen en volg de asfaltweg, die na 300 m voor 
het sportcomplex van V.V. Reuver weer naar links 
buigt.  Negeer zijweg links (Kastanjelaan). Aan de 
kruising gaat u R (pijl/Sint Jozefweg).   
 
7.  Negeer het eerste pad links. Vlak voor ijzeren 
hek gaat u bij betonnen paaltjes L over het 
asfaltweggetje. Aan de ruime 3-sprong gaat u RD.  
Negeer zijpaden links. Aan de 3-sprong voor 
huisnr. 12 gaat u R over het klinkerpad.  Aan het 
eind gaat u R langs huisnr. 66.  Aan de kruising 
gaat u RD en dan komt u links weer bij Gresbuus, 
de sponsor van deze wandeling, waar u binnen of 
op het grote mooie achterterras nog iets kunt 
eten of drinken. U moet beslist binnen gaan 
kijken.  

 
De industriële binnenkant van de voormalige Greswarenfabriek, industrieel erfgoed, moet u gezien hebben! In het 
gebouw is naast o. a. de bibliotheek en Puur Theater ook het Broekhin Vakcollege gehuisvest.  In het 
restaurant/bistro kunt u o. a. plaatsnemen in een van de drie oude stookovens, waar tot kort na de eeuwwisseling 
nog raamdorpels werden gebakken. De put voor de stookovens, waar vroeger de traversewagen met ovenkarretjes 
over rails gleed, is omgebouwd tot leefkuil/zitplaats. Voor de vleermuizen, die in de vervallen fabriek hun 
onderkomen hadden gezocht, zijn onder het dak van de gerestaureerde fabriek twee nieuwe hangplekken 
ingericht. 
 
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. 

 

 
 

 
 


