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Doel van deze gemakkelijke wandeling, is het mooie natuurgebied De Ravenvennen. U steekt met de 
veerpont de Maas over en via rustige weggetjes wandelt u naar de buurtschap Hasselderheide. Na een flink 
stuk door de bossen van de Schandelosche heide struint u geruime tijd langs de Ravenvennen, de een nog 
mooier dan de ander. Na een klim naar de Witte Berg met mooi uitzicht passeert u het laatste ven met 
zitbank en dan wandelt u weer door de bossen. Via graspaadjes en een zandweg komt u in de buurtschap 
Hasselt en dan loopt u langs de Maas naar de veerpont. Aan de overzijde wandelt u via veldwegen terug 
naar het dorp en lunchroom met mooi terras.  
 

 
 

Startadres: Lunchroom Lekker Gewoën, Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst.  Tel: 077-3661848. 
Naast de zaak is een gratis parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,57 km  3 uur  26 m 50 m 
 

 
 

1407. GRUBBENVORST 13,6 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de lunchroom 
gaat u L. Aan de 5-sprong gaat u RD (tweede weg 
van links) over de eenrichtingsweg met rechts het 
Pastoor Vullingsplein met muziekkiosk. Aan de  
4-sprong, bij hotel, gaat u RD (Dorpstraat). Aan 
de ongelijke 4-sprong bij de Onze Lieve 
Vrouwekerk (1951-1952) gaat u RD (Dorpstraat) 
omlaag richting Maas.   
 

(De huidige kerk staat op de plek van de vorige kerk 
die op 24 nov. 1944 door terugtrekkende Duisters 
werd opgeblazen. De vorige kerk stamde voor het 
grootste deel uit de 15e en 16e eeuw en de toren uit 
1415). 
 

Aan de 4-sprong bij zitbank en wandelknooppunt 
(wkp) 34 gaat u RD (12). Steek via de veerpont de 
Maas over en volg de weg omhoog. Boven aan de 
T-splitsing bij zitbank en wkp 12 gaat u R (11).  
Vlak daarna aan de 3-sprong bij zitbank en  
wkp 11 gaat u L (10).  Aan de 3-sprong gaat u L 
(Paaweg) met rechts woningen in Velden.  Aan de 
3-sprong gaat u RD langs huisnr. 18 en volg 
geruime tijd de rustige asfaltweg RD. Na 600 m 
aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R.  Aan de 
ongelijke 4-sprong gaat u L over de grindweg.  
Aan de T-splitsing gaat u R en steek meteen 
daarna de doorgaande weg over, loop RD 
(Molendijk) en u loopt de buurtschap 
Hasselderheide binnen. Aan de 3-sprong bij  
wkp 14 gaat u RD (80).     
 

2. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u L over de 
klinkerweg. (U neemt dus de meest linkse weg met 
links een paardenweiland). Waar de klinkerweg 
naar rechts buigt, loopt u bij verbodsbord RD 
over het bospad.  Aan de 3-sprong gaat u RD met 
links weer paardenweiland. Let op! Circa 10 m 
vóór links staand ijzeren hek, gaat u R over het 

bospaadje. Aan de 3-sprong gaat u L het steile 
zandpad omhoog, langs een alleen staande 
boom. Boven op de zandheuvel gaat u aan de  
3-sprong R en negeer meteen zijpad rechts 
omlaag.  Aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD 
over het bospaadje.  Aan de T-splitsing gaat u L 
over het bredere pad. Aan de T-splitsing voor de 
kaasboerderij gaat u R (pijl) over de asfaltweg.  
Voorbij huis gaat u aan de 4-sprong bij wkp 80 
RD (81) over de veldweg. Aan de Y-splitsing bij 
twee bomen gaat u R/RD (pijl).  Voorbij weiland 
loopt u het bos in. Aan de 3-sprong, met twee 
bomen in het midden, gaat u RD.  
 

3. Aan de 4-sprong, bij wkp 81, gaat u bij 
afsluitboom RD (ruiterroute 81). Het pad loopt iets 
omhoog en negeer zijpad rechts.  Aan de ruime  
5-sprong, bij wkp 12, gaat u bij afsluitboom RD 
(19).  Aan de 3-sprong bij houten hek gaat u RD 
door het klaphek en u loopt het natuurgebied De 
Ravenvennen binnen en volg even RD (pijl) het 
zandpad.   
 

(Het gebied van bijna 400 hectare bestaat uit enkele 
tientallen vennen omringd door heide en droog naald- 
en loofbos en heeft in 2011 van De Vlinderstichting 
de status ‘Libellenreservaat’ gekregen). 
 

Let op! Na 50 m gaat u aan de Y-splitsing L over 
het zandpad. Volg het zandpad RD omhoog. 
Boven op de zandheuvel gaat u R/RD het paadje 
omlaag. Na 10 m gaat u R over het smalle paadje 
met links heide en rechts gekapt (2022) bos. Een 
eind verder ziet u links het grootste ven van de 
Ravenvennen. Voorbij het ven buigt het paadje 
naar links door het bos.   
 

http://www.lekkergewoen.nl/
http://www.lekkergewoen.nl/
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4. Let op! Na 100 m buigt het paadje bij 
omgevallen bomen/takken (2022) rechts door het 
bos omhoog (zie routekaart punt 4).    
Aan de T-splitsing gaat u L langs een afgezaagde 
boom met rechts een ven. U passeert een kort 
vlonderpad van houten planken. Aan de  
T-splitsing bij houten paaltje gaat u L 
(Libellenroute) met rechts een ven.   Bijna aan het 
einde van dit ven gaat u aan de 3-sprong L 
(Libellenroute).  Voor het volgende (grote) ven 
buigt het paadje bij meerstammige boom R door 
de heide. Voorbij klaphek loopt u RD de steile 
zandheuvel omhoog. (Boven op de heuvel staat 
scherp links een zitbank).  Boven op de zandheuvel 
bij de ontwortelde boom loopt u RD het steile 
zandpad omlaag en volg dan RD (geel-rood) het 
bospad. Aan de T-splitsing voor het ven gaat u R 
(geel-rood). Aan de 3-sprong bij wkp 11 gaat u L 
(28) langs een zitbank.  
 

5.   Aan de T-splitsing gaat u L (rood-wit).  Aan de 
3-sprong, bij markeringspaaltjes, gaat u RD licht 
omhoog. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD 
(Libellenroute). Volg het pad geruime tijd RD. Aan 
de 4-sprong, met afsluitboom, zitbank en 
markeringspaaltjes, gaat u L (pijl). Negeer 
zijpaadje links. U passeert een afsluitboom. 
Negeer paadje rechts. Volg het pad RD. Aan de  
3-sprong bij wkp 26 gaat u RD (60). Aan de  
4-sprong gaat u RD (pijl).  Na 50 m gaat u aan de 
3-sprong L (wit) over het bospad. Negeer 
zijpaadjes. Aan de T-splitsing gaat u R (wit).  Bij 
zitbank en infobord loopt u RD  en dan gaat u L 
over de parkeerplaats.  Aan de T-splitsing gaat u 
R (ruiterroute 80).  
 

6. Steek bij wkp 24, de doorgaande weg over (25) 
en ga aan de overkant L. Na 10 m gaat u R.  Na  
30 m gaat u aan de 3-sprong RD (pijl/Voort).   
Let op! 50 m verder gaat u bij greppel L over het 
graspaadje met rechts de greppel. 
 

(Als het gras te hoog staat, blijf dan de asfaltweg 
volgen en neem de eerste zandweg L en ga verder 
bij *** in dit punt)).   
 

Voor weiland maakt het pad een kleine knik naar 
rechts en links en loop dan verder met rechts de 
greppel.  Het paadje maakt een bocht naar rechts 
en blijf links van de greppel lopen. Aan de  
T-splitsing gaat u R over het brede graspad. Aan 
de volgende T-splitsing, voor tuinkassen, gaat u 
L over de zandweg, *** die u geruime tijd RD 
volgt. Aan de T-splitsing gaat u R over de 
asfaltweg langs huisnr. 8.  Na 50 m gaat u aan de 
3-sprong bij wkp 13 RD (12). Na geruime tijd 
passeert u een zitbank met mooi uitzicht op de 
Maas. Meteen voorbij de zitbank gaat u R het 
verharde pad omlaag en na 10 m gaat u L door 
het weiland langs de Maas.  Negeer veldweg links 
omhoog en loop door het weiland met links de 
grasdijk.  Waar het weiland in een punt eindigt, 
blijft u beneden RD  langs de schuine grashelling 
lopen. Aan het einde gaat u R het graspad omlaag 
naar het veerpont.   
 

7.   Steek via de veerpont weer de Maas over en 
loop de asfaltweg omhoog. Aan de kruising bij 
zitbank en wkp 34 gaat u R (30) over de grindweg.  
Na 50 m gaat u aan de 3-sprong RD. Voorbij 
zitbank gaat u aan de 3-sprong L. Aan de 
ongelijke 4-sprong gaat u L en u loopt 
Grubbenvorst binnen.  Aan de 3-sprong gaat u 
RD en loop aan de rechterzijde over het trottoir.  
Na 50 m gaat u aan de 3-sprong RD (De 
Plaggenhouwer). Aan de 3-sprong gaat u R langs 
huisnr. 18.  Na 30 m gaat u bij huisnr. 16 L het 
steegje in. Negeer zijpad rechts. Aan de  
T-splitsing gaat u R langs huisnr. 2a.  Neem de 
eerste weg L (Julianastraat).  Aan de kruising 
gaat u RD. Aan de T-splitsing gaat u L. Negeer 
zijwegen en dan komt u weer bij de lunchroom, 
de sponsor van deze wandeling, waar u nog iets 
kunt eten of drinken. Het personeel verneemt 
graag wat u van de wandeling vindt. 

  
Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   
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