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Tijdens deze leuke schaduwrijke boswandeling, die bijna helemaal over Duits grondgebied gaat door het 
mooie Brachterwald. In de wandeling zitten in het begin enkele korte pittige klimmetjes. Onderweg staan 
voldoende zitbanken en schuilhutten om even uit te rusten. Na 6 km kunt u pauzeren bij café De Grens en 
de Witte Stein, die beiden op Nederlands grondgebied zijn gelegen op beiden een leuk terras hebben. Na 
10,5 km passeert u mooie bosvennetjes. U kunt kiezen uit 3 afstanden. 
 
Startadres: “Café Restaurant Maria Hoef”, Broekstraat 43, Belfeld. 
U kunt parkeren op de parkeerplaats tegenover het café of in de berm van de weg naar het café. 
 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 15,01 km  3.20uur  40 m  72 m 
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432. BELFELD 15 km – 11,8 km – 9 km 
 
1.  Met uw rug naar het café/terras  gaat u L.  
 

(Hier ziet u voor u bij boerderij een grote ronde 
mestsilo).   
 

Meteen daarna aan de 4-sprong bij zitbank en  
wandelknooppunt (wkp) 1 gaat u bij verbodsbord 
RD (22) over de bosweg.  
 

(U passeert meteen rechts een infobord over 
tuinvogels).   
 

Na 500 m gaat u aan de T-splitsing bij zitbank en 
wkp 22 L (16) over het mooie rechte pad. Na 150 
m gaat  u bij wkp 16 R (20/W) over het paadje.  
Negeer zijpaadje rechts en even verder bij open 
grasveldje gaat u meteen voorbij picknickbank R 
en loop het smalle grindpad omhoog en loop 
boven RD. (U verlaat hier 20/W). Negeer meteen 
zijpaadje scherp rechts omlaag en 20 m verder 
wordt het pad een dalend smal pad. Beneden aan 
de 4-sprong gaat u R (W/Galgenvennroute) het 
smalle paadje omlaag. Bij stenen grenspaal 432 H 
loopt u Duitsland binnen en een eindje verder 
buigt het pad links omhoog. Boven aan de T-
splitsing gaat u R. Meteen daarna aan de 3-
sprong gaat u L het smalle paadje omhoog. 
Boven aan de T-splitsing bij grenspaal 432 G gaat 
u L. Na 50 m gaat u R (W) het holle pad omlaag. 
Negeer zijpaden en volg geruime tijd het leuke 
kronkelende bospaadje RD (W).  
 

2.  Aan de 5-sprong van bredere paden bij 
richtingwijzer neemt u het tweede smalle pad van 
L (W) omhoog. (Hier staat een rood wit kruis links op 
een boom). Negeer zijpaden. Aan de Y-splitsing 
met links een open stuk in het bos gaat u R (W). 
Aan de omgekeerde Y-splitsing RD. Meteen 
daarna aan de 3-sprong gaat u R (W).  
 

(U bent hier bij knooppunt A. Degene die  9 km loopt, 
gaat hier L omhoog. Ga dan veder bij **** in punt 4).    
 

Een eindje verder gaat u aan de Y-splitsing R 
over de bosweg/graspad, die naar rechts buigt. (U 
verlaat hier W en het grindpad).  Aan  de  3-sprong 
gaat u L over het grind- bospad. Negeer zijpaden 
en blijf de grind- bosweg volgen, die een eind 
verder links omlaag buigt. Na bijna 300 m gaat u 
aan de Y-splitsing  L. Negeer zijpaden. 150 m 
verder buigt de bosweg boven naar rechts en 200 
m verder bij houten reling naar links. Negeer 
zijpaadjes en volg de bosweg, die een eindje 
verder rechts omlaag buigt. Let op! 150 m na 
deze bocht naar rechts gaat u aan de omgekeerde 
Y-splitsing  RD.  
 

(Dit is knooppunt B.  Degene die 11,8 km loopt, gaat 
hier scherp L het smalle pad omhoog dat meteen 
naar rechts buigt. Ga nu verder bij **** in punt  3).                 

 

Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L met 
rechts een hoogzit. Na 50 m gaat u R het smalle 
bospad omhoog. Beneden aan de T-splitsing gaat 
u L over het licht stijgende brede bospad, dat 
rechts omlaag buigt. Negeer zijpaden. Na 700 m 
gaat u aan de brede asfaltweg R omlaag. Na 500 
m, eind brede asfaltweg, komt u bij wegwijzer, 
fietsknooppunt 53 en verzinkbare brede plaat bij 
de Duits/Nederlandse grensovergang.  
 

(U kunt hier na circa 6 km wandelen R naar café De 
Grens of café De Witte Stein lopen, die beide meteen 
aan de grensovergang liggen. Beide leuke 
pauzeplekken met terras. Deze grensovergang staat 
in de weide omgeving bekend als de “Witte 
Stein”(witte steen). 
 

3. Na de pauze gaat u terug de grens over  en ga 
meteen bij wegwijzer/fietsknooppunt 53 L over de 
brede asfaltweg, waar u vandaan kwam. 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. 
 

(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. Circa 
20 m voorbij deze zitbanken gaat u L het grind- 
bospad omlaag richting Schlucht. Negeer 
zijpaden. Na 300 m gaat u aan de 3-sprong bij 
hoogzit R. Na 10 m gaat u R over het smalle 
bospaadje, dat meteen naar rechts buigt. (U bent 
hier weer bij punt B). **** Negeer paadje links. Vlak 
daarna aan de Y-splitsing gaat u L (pijl/Mariahoef) 
over het smalle pad.  Na bijna 300 m gaat u R het 
paadje omhoog.  
 

(Dit paadje ligt ca 30 m voor kruising met breed 
zanderig ruiterpad).  
 

Negeer zijpaden. Het pad buigt links omhoog. 
Aan de kruising gaat u RD (W) over het smalle 
pad. Aan het bredere pad gaat u L.   
 



 

4. Het pad buigt meteen links (W) omhoog. Vlak 
daarna aan de 3-sprong bij hoogzit gaat u RD (W) 
over het smalle pad. Negeer zijpad links. Waar het 
pad naar 200 m bij diepe kuil naar rechts buigt, 
gaat u meteen voorbij het bordje “W” bij 
boomwortels L het holle pad steil omlaag. 
Beneden aan de T-splitsing gaat u R over de 
brede bosweg. Aan de 3-sprong gaat u R (punt A) 
omhoog. **** Negeer zijpaden en volg dit pad RD 
met links een voormalige groeve. Na 100 m 
passeert u boven aan de rand van groeve een 
zitbank en volg de bosweg  verder RD (W).  Na 
500 m gaat u aan de kruising L over de bosweg. 
(U verlaat W en u passeert twee wilduitkijkpunten).  
 

5. Na 400 m gaat u aan de 5-sprong “Fünfwege” 
bij driehoekige schuilhut en zitbank scherp R (A7) 
over de grind- bosweg met rechts een ruiterpad. 
Na 200 m gaat u aan de kruising bij bord 
“Naturschutzgebiet” L (W) richting Sonsbeek. (U 
verlaat A-2).  Na 400 m bij houten reling, zitbank 
en volgend bord “Naturschutzgebiet buigt het 
pad naar links (W) met rechts een moerasgebed. 
Een eindje verder buigt het pad naar rechts met 
rechts het moerasgebied. Na 300 bij volgende 
houten reling buigt het pad naar links. Aan de T-
splitsing bij bord “Naturschutzgebiet” gaat u R 
(W) over het brede bospad. Na 400 m gaat u aan 
de 3-sprong L (W) met rechts een ven. Steek de 
brede grindweg over en loop bij picknickbank RD 
(W) richting Haus Galgenvenn. (Een mooi 
pauzeplek na 10,6 km lopen). Volg het pad langs de 
vennetjes.  
 

6. Aan de kruising bij zitbank gaat u  L. (U verlaat 
W). Na 250 m gaat u aan de volgende kruising L 
(A2). Na ruim 300 m gaat u R over het graspad. Na 
50 m gaat u L over het bospad. Aan de 3-sprong 
bij grote wilduitkijkhut gaat u RD over het 
graspad.  Aan de T-splitsing gaat u R.  Aan de 
kruising, met grote beuk in midden, gaat u L 
(groen). (Na 150 m passeert u een zitbank). Negeer 
zijpaadjes. Na 400 m gaat u R (groen) over het 
bospad.  (Dit is 50 m voordat de weg naar links 
buigt). Aan de T-splitsing gaat u L. (U verlaat  de 

groene route). Negeer zijpaadjes. Na ruim 400 m 
gaat u aan de volgende T-splitsing R (A2) over 
het brede bospad met rechts een ruiterpad.  
Negeer zijpaden.  
 

7. Na 400 m gaat u R naar de schuilhut. Bij de 
schuilhut gaat u bij picknickbank R. Meteen 
daarna aan de Y-splitsing  gaat u L (X/A2) over 
het pad met links een diepe afgrond Negeer 
zijpaden en blijf zo kort mogelijk langs de steile 
rand lopen. Na 500 m passeert u links  grenspaal 
433.  Negeer zijpaden links omlaag.  Aan de 
kruising gaat u L (wit) over het brede bospad. U 
loopt weer Nederland in. 
 

(Even verder bij zitbank en picknickbank  heeft u   
mooi uitzicht over de Maasvlakte o.a. op de mooie 
witte torenspits van de Urbanuskerk in Belfeld. De 
vorige kerk (1912) werd in nov. 1944 en febr. 1945 
door beschietingen door het Engels leger grotendeels 
verwoest. De huidige kerk stamt uit 1951. De toren 
met het mooie witte torentje kwam in 1958 gereed.  
Hier staat vlak bij de zitbanken het infobord “Nieuwe 
Natuur) 
 

Voorbij zitbank negeert u bij wkp 20 zijpad links 
omlaag en loopt u RD (17/wit). Negeer zijpaden. 
Aan de Y-splitsing gaat u L (gele pijl). Loop de 
trap omlaag en ga beneden L (wit) door de holle 
weg.  Loop de  trap omhoog en daarna gaat u aan 
de Y-splitsing L via trap omlaag. Beneden aan de 
3-sprong gaat u L (gele pijl/wit).  Beneden aan de 
3-sprong bij zitbank gaat u L (16) en volg geruime 
tijd het pad RD.  
 

(U verlaat hier de witte route en het bos. Mogelijk ziet 
u een eindje verder rechts in de weilanden ezels 
lopen, die horen bij de vlakbij gelegen  Ezelboerderij). 
 

Na 400 m bij wkp 16 gaat u RD. 150 m verder bij 
wkp 22 gaat u R (1) over het pad door de 
bosstrook Na 500 m komt u weer bij uitspanning 
Maria Hoef waar u binnen of op het terras bij de 
vriendelijke uitbaatster nog iets kunt eten en 
drinken. 

 
Samenstelling route: Peter en Jolanda Munnichs. 
   
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.   

 
 


