
439. REUVER 16,7 km – 10,5 km 
www.wandelgidslimburg.com 

www.wandelgidszuidlimburg.com 

 

 
 

 

 
 

 
 

Tijdens deze verrassende boswandeling, maakt u vanuit Café-Restaurant De Grens een mooie tocht door 
het grensgebied van Nederland en Duitsland richting Belfeld. Van daaruit gaat het door een uitgestrekt 
bosgebied van het Brachterwald, naar een gebied met mooie vennetjes. In de route zitten enkele hellingjes.  
Na 4,2 km kunt u pauzeren bij café Maria Hoef in Belfeld.  Onderweg zijn voldoende zitbanken, neem zelf 
proviand mee. Halverwege kunt u ook pauzeren bij Gasthaus Galgenven (dag. open vanaf 12.00, maand. 
gesloten).  De route van 10,5 km is ook leuk voor kinderen.  
 

Startadres: Café – Restaurant De Grens,  Keulseweg 202,  Reuver.   
(Links van het café is een parkeerplaats).    
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 16,66 km  3.40 uur  m  m 

 
Samenstelling route: Peter en Jolanda Munnichs. 
   

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.   

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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439. REUVER 16,7 km – 10,5 km  
 

1. Tegenover het café loopt u bij 
wandelknooppunt (wkp) 31 RD (78/W) over het 
grindpad. Na 50 m tegenover speeltuin met o.a. 
een helikopter gaat u R via klaphek over het 
bospad. Meteen daarna aan de  
T-splitsing gaat u L over het rechte verharde 
grind- bospad, dat u geruime tijd RD volgt. 
Negeer zijpaden.  
 

(Even verder loopt u parallel aan het rechts gelegen 
bospad dat op Duits grondgebied ligt. 
 

Na 250 m passeert u links bij aspergeveld twee oude 
grenspalen. Zie infobord. 
 

Na 700 m passeert u rechts een wilduitkijkhut en 
links een zitbank).  
 

Na 1,3 km gaat u aan de 3-sprong bij zitbank RD 
(pijl). Na 400 m gaat u  bij wandelmarkeringspaal 
R het smalle bospad, dat een breed bospad 
wordt, omhoog. (U verlaat hier de pijl). Na 300 m 
gaat u boven aan de 3 sprong RD over de 
bosweg. Negeer zijpaden en volg geruime rijd de 
bosweg, die na 100 m links omlaag buigt en na  
300 m rechts omhoog.    
 

2. Na 500 m gaat u beneden aan de 5-sprong L 
het bospad omlaag richting Maria Hoef. Beneden 
aan de 3-sprong, bij infobord en picknickbank 
loopt u RD. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat 
u R richting Maria Hoef. Meteen daarna aan de T-
splitsing voor weiland/akker gaat u bij wkp 18 L 
(21) over de veldweg met links de bosrand en 
rechts het weiland/akker.   
 

(Wilt u de wandeling afkorten of dadelijk niet een stuk 
over de asfaltweg lopen, dan kunt u hier ook naar 
café Maria Hoef lopen. Ga hier dan hier bij wkp 18 R 
(22) en u passeert meteen rechts zitbanken. Negeer 
zijpaden. Na bijna 500 m gaat u bij wkp 22 en zitbank 
L (1) over het bospad. (U komt hier weer terug).  Na 
500 aan de asfaltweg en wkp 1 komt u bij café Maria 
Hoef met mooi terras). 
 

Na 100 m gaat u aan de 4-sprong R (pijl) over de 
veldweg langs de rij esdoorns/eiken. Na 600 m 
gaat u aan de smalle asfaltweg bij  
wkp 21 R (1/Koelesweg). Meteen daarna aan de 3-
sprong gaat u RD (1) langs de rij esdoorns en u 
passeert meteen een infobordje “asperges”. Na 
de volgende 600 m aan de ongelijke 4-sprong, 
waar de asfaltweg bij café Maria Hoef 
(Broekstraat 43 Belfeld), een leuke pauzeplek met 
mooi terras na 4,2 km naar links buigt, gaat u bij 
wkp 1 R (22/Eigen weg) over de smalle bosweg.  
Na 500 m gaat u aan de T-splitsing bij wkp 22 en 
zitbank L (16/W). Negeer bij wkp 16 zijpad rechts 
en volg geruime tijd het pad RD (17).  
 

(Na 400 m passeert u een zitbank. Hier ziet u 
mogelijk links in de weilanden ezels grazen, die 
horen bij de vlakbij gelegen Ezelboerderij.  
 

100 m verder ziet u rechts aan de bosrand een 
wilduitkijkhut en boven een  uitkijkpunt waar u straks 
langs komt).    
 

3. Na 750 m buigt het pad bij zitbank en wkp 17  
naar links (3).  
 

(Degene die 10,5 km loopt, gaat hier R (20) en blijf 
het pad RD volgen. (U blijft pijl 20 tot wkp 20 volgen).  
Aan de 4-sprong gaat u R (20) de houten trap 
omhoog. Boven aan de 3-sprong gaat u R (20) en 
loop de volgende trap omlaag.  Aan de 3-sprong gaat 
u L (W). Negeer zijpaadje rechts. Aan de volgende 3-
sprong gaat u R (20) de houten trap omhoog. Negeer 
zijpad links omlaag. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u 
RD (20/W). Aan de 3-sprong bij wkp 20 gaat RD. 
Vlak daarna voorbij mooi uitkijkpunt, infoborden en 
zitbank gaat u meteen R langs het infobordje 
“Nieuwe natuur” het smalle bospad omlaag.  Ga nu 
verder bij **** in punt 7). 
 

Na 100 m gaat u bij wkp 3 R (4) over het smalle 
pad richting woning met rechts van u grasland.   
Aan de asfaltweg gaat u R. Negeer meteen daarna 
bij trafokast en wkp 4 zijpad links en loop RD (23)  
de asfaltweg omhoog.  
 

(Meteen links passeert u een infobord en een in de 
bosrand staande oorlogsbunker (1944), die een 
onderdeel was van een verdedigingslinie).   
 

U passeert meteen rechts de voormalige hoeve 
(nr. 24)  Malbeck.  
 

(In 1418 werd de hoeve, die stond op het landgoed 
Malbeck, gebouwd. In 1776 werden de gebouwen op 
het landgoed door brand verwoest. De huidige 
hallenhuisboerderij dateert uit 1776. Pas sinds 1817 
ligt het voormalig landgoed op Nederlands 
grondgebied).  
 

Na 150 m gaat u bij houten afsluitboom en 
verbodsbord R over de bosweg.  (U verlaat hier de 
markeringen). 50 m verder gaat u aan de 3-sprong 
L (pijl 23/W/Galgenvenoute). Negeer zijpaden en 
volg geruime tijd het licht stijgende bospad, dat 
na 250 m een stijgend en dalend pad wordt.   
 

(Na ruim 50 m passeert u rechts het infobord 
“Kleiputten”. 300 m verder passeert u rechts het 
infobord “Spechtenboom”). 
 

Na 500 m gaat aan de 3-sprong L (pijl 23/W) 
omlaag en u passeert meteen een zitbank, een 
prima pauzeplek. Meteen daarna  passeert u links 
een  waterpoel en bord “Amfibieën”.   



  blz 3 van 3 

 

Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u R 
(W/Maas/Swalm/Nette route/geel-rood) over het 
brede bospad. (U verlaat hier pijl 23).  
 

4. Negeer zijpaden. Na 100 m meteen voorbij  2 
zitbanken  steekt u bij grenspaal 437 de Duitse 
grens over en loopt u  RD over de licht stijgende 
bosweg. Na 300 m gaat u  aan kruising L 
(fietsroute/geel) omlaag  Na de volgende 300 m 
gaat u boven bij zitbank R (geel) omlaag. Negeer 
zijpaden. Aan de kruising bij zitbank en wegwijzer 
gaat u RD (geel) over de brede bosweg richting 
Galgenven. Negeer zijpad rechts. 100 m verder, 
meteen voorbij links staande zitbank, gaat u bij 
bord “Naturschutzgebiet” R (geel/A-4/W)  over het 
smalle pad dat meteen naar links buigt. Na 100 m 
komt u bij infobord en uitkijkpunt Galgenven, 
waar u op de houten vlonder mooi uitzicht heeft 
op het ven.  
 

5. Loop RD en volg het pad dat meteen naar links 
(A-4/W) buigt. Aan de T-splitsing gaat u R (W) 
over de bos- grindweg, die u net verlaten heeft.  
Na 100 m voorbij picknickbank gaat u aan de Y-
splitsing RD/R (A-4/W). Aan 4-sprong bij 
picknickbank gaat u R (W) richting Sonsbeek. 
 

(Als u wilt pauzeren, kunt u hier RD lopen naar 
Gasthaus Galgenven (200 m)).  
 

Aan de volgende 4-sprong loopt u RD. Negeer  
pad rechts en u passeert meteen links een 
zitbank. Bijna 100 m verder, circa 30 m vóór de 
volgende zitbank, gaat u R (W) over het smalle 
bospad. 300 m verder aan de 4-sprong gaat u RD  
over het smalle kronkelige bospaadje. (U verlaat 
de W-route).  
 

(U kunt hier aan de 4-sprong L (W) over het bredere 
pad gaan. Aan de T-splitsing gaat u R. Aan de 4-
sprong bij zitbank en wegwijzer gaat u RD (W). Ga 
nu verder bij **** in punt 6).   
 

Na 300 m gaat u aan de T-splitsing L over het 
licht stijgende bospad. 
 

6. Aan de 4-sprong bij zitbank en wegwijzer gaat 
u R (W)  **** en een eindje verder bij houten reling 
loopt u tussen vennen (Heidemoore) door. Steek 
bij picknickbank, een prima pauzeplekje na 9,6 
km, de brede zandweg over en loop bij bord 
“Naturschutzgebiet” RD (W). Aan de T-splitsing, 
met links een ven, gaat u R (W) de bosweg 
omlaag. Na 400 m gaat u bij bord  
“Naturschutzgebiet” L (W) over het bospad, dat 
na 150 m bij houten reling en veengebied naar  
rechts buigt en na 500 m bij zitbank en volgende 
houten reling naar rechts (W) buigt. Na 900 m 
gaat u aan de 4-sprong R over de bosweg met 
links een ruiterpad.   
 

7. Aan de 5 sprong “Fünfwege”, met links een 
driehoekige schuilhut, loopt u RD (fietsroute)  
over de bos- grindweg met rechts het ruiterpad. 
Aan de 4-sprong gaat u RD (fietsroute).  Na bijna 
100 m gaat u L over het bospad.  Aan de T-
splitsing gaat u R (groen). Na 50 m gaat u L 
(groen) over het bospad. Aan de kruising loopt u 

RD (groen). Aan de 4-sprong gaat u RD (W/pijl 20) 
het (smalle) pad omlaag. Na 150 m bij zitbank 
(12,4 km) gaat u scherp L langs het infobordje 
“Nieuwe natuur” het smalle bospad omlaag. 
 

(Hier heeft u op het uitkijkpunt “steilrand Belfeld” en 
infoborden mooi uitzicht o.a. op het witte torentje van 
de St. Urbanuskerk in Belfeld).   
 

**** Na 50 m aan de Y-splitsing gaat R verder 
omlaag  
 

8. Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl 16). Negeer 
zijpaden en volg het smalle pad geruime tijd RD 
(pijl 16). Na 400 m aan de 3-sprong voor heuvel 
gaat u L licht omhoog. (U verlaat hier de route van 
de gele pijl). Vlak daarna gaat u aan de 4-sprong R 
(W) omlaag en loop beneden het pad RD (W) 
omhoog. (U passeert even verder het grenspaaltje 
432 H). Aan de T-splitsing gaat u L (W) over het 
pad dat meteen naar rechts buigt. Negeer bij 
waterpoel zijpad links omhoog en volg het steile 
pad omhoog. Boven loopt u tussen 2 
boomwortels door omlaag (W). Negeer zijpaden 
en blijf het stijgende en dalende smalle bospad 
geruime tijd RD (W) volgen. 
 

9. Na 500 m aan de 5-sprong (14,4 km) neemt u 
het tweede pad van L (W) omhoog. (Hier staat links 
op een boom bij bordje W en  rood-wit kruis. Hier 
bent u eerder geweest in punt 2). Negeer zijpaden. 
Na 300 m aan de  ruime 3-sprong gaat u L 
omhoog met links beneden heidegebied/ 
zandverstuiving. Na bijna 100 m gaat u boven 
scherp R (W) over het pad met even verder rechts 
een steile rand. Na 100 m gaat u aan de Y-
splitsing R vlak langs de steile rand. (U verlaat 
hier even de W). Aan de ongelijke 4-sprong bij 
berkenbomen  gaat u L (W) het smalle pad 
omlaag met rechts de steile rand. Negeer 
zijpaadjes. Beneden aan de 4-sprong gaat u RD 
(W). Negeer zijpaadjes. Na 300 m gaat u aan de 
schuine T- splitsing R over het bredere pad (U 
verlaat de W). Na 25 m gaat u aan de 3-sprong L 
over het smalle pad.  
 

10. Na 150 m aan de volgende schuine T-splitsing   
gaat u L. Meteen daarna bij wilduitkijkhut gaat u L 
de bos- grindweg omhoog. Negeer zijpaden. Na 
300 m gaat u boven aan de asfaltweg R omlaag 
en u passeert meteen rechts zitbanken. Na bijna 
50 m gaat u L het bospad omlaag.  Beneden aan  
de T-splitsing gaat u R het grindpad omlaag met 
links hoge afrastering voormalig militairterrein.  
 

(Van 1948 tot 1996 lag hier een uitgebreid 
munitiedepot van het Britse Rijnleger, een van de 
grootste van Europa).  
 

Negeer zijpaden. Na 500 m bij groot ijzeren 
draaihek en wegwijzer buigt het pad naar rechts 
richting Weiβen Stein en wordt een bos- 
grindweg, Na 400 m gaat u aan de asfaltweg  L en 
meteen daarna bij wegwijzer steekt u de 
Nederlandse - Duitse grens over en komt u 
meteen bij het startpunt. 


