439. REUVER 16,7 km – 10,5 km
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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 hellinkjes.
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. Bij café de Grens is een groot terras.
Startadres: Café – Restaurant De Grens, Keulseweg 202, Reuver.
(Links van het café is een parkeerplaats).
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439. REUVER 16,7 km – 10,5 km
1. Tegenover het café loopt u RD over het
onverharde pad. Na 30 m gaat u R via klaphekje
over het bospad. Vlak daarna gaat u aan de
T-splitsing L (rood-wit) over het brede bospad,
dat u geruime tijd RD volgt. Negeer zijpaden. Aan
de 3-sprong bij zitbank en ruiterpad gaat u RD.
Na 400 m gaat u bij wandelmarkeringspaal R
over het smalle graspaadje. (U verlaat hier de roodwitte route). Aan de 3 sprong met breed bospad
gaat u RD. Negeer na 50 m zijpad rechts
(ruiterroute). Aan de 3-sprong gaat u L en volg
het zanderige pad omlaag dat later weer omhoog
gaat. Negeer zijpad links en dan buigt het pad
links omlaag.
2. Aan de 5-sprong neemt u het eerste bospad L
(rood-wit). Beneden aan de 4-sprong, bij infobord
en picknickbank, loopt u RD, richting akker. Na
10 m gaat u aan de T-splitsing voor de akker L
met rechts akker.
(U kunt hier de hoek afsnijden naar café Maria Hoef.
Ga hier dan R langs de akker. Neem nabij zitbank het
eerste pad L. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u R. U
komt bij café Maria Hoef).
Na 100 m gaat u aan de onduidelijke 4-sprong R
(pijl) over de veldweg. Aan de asfaltweg bij
wandelknooppunt (wkp)21, gaat u R (1). Negeer
zijweg links en volg de weg RD (Koelesweg). Aan
de ongelijke 4-sprong, met links voor u café Maria
Hoef, een leuke pauzeplek na 4,2 km, gaat u bij
wkp 1 R (22/Eigen weg) over de smalle weg. Aan
de T-splitsing bij wkp 22 gaat u L (16). Negeer
zijpaden en loop bij wkp 16 RD (17) en volg
geruime tijd het brede pad.
3. Bij zitbank en wkp 17 buigt het pad naar links
(3).
(Degene die 10,5 km loopt, gaat hier R
(20/”Holtmühle”) en blijf het pad RD volgen. Het pad
gaat omhoog. Aan de 4-sprong gaat u R (20) de
houten trap omhoog. Boven aan de 3-sprong gaat u
R (20) en loop de 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, met 2 bomen in het midden, gaat u RD
(20/W). Aan de 3-sprong bij wkp 20, gaat R (16) steil
omlaag, richting Maria Hoef. (Als u hier even RD
loopt, komt u bij een zitbank en een picnickbank, met
mooi uitzicht.) Ga nu verder bij punt 8).
Bij wkp 3 gaat u R (4) langs een weiland richting
huis. Aan de T-splitsing wkp 4 gaat u R (23) over
de asfaltweg. Voorbij het huis, waar de weg een
knik naar links maakt, gaat u bij afsluitboom R

over het bospad. Neem nu het eerste smalle
bospaadje L. Negeer zijpaadjes.
(Links en rechts passeert u kleine vennetjes en
kleiafgravingen. Ook passeert u een spechtenboom).
Let op! Aan de 3-sprong, met links een ven, gaat
u L. Aan de 4-sprong gaat u L omlaag langs een
zitbank. Negeer zijpad rechts omhoog. Aan de
T-splitsing gaat u R (W) (Maas, Swalm, Nette
route) over het brede bospad.
4.
Volg dit brede bospad en u passeert
2 zitbanken. Negeer zijpaadje rechts en u steekt
de Duitse grens over. Aan de kruising gaat u RD.
Aan de kruising met ruiterpad RD. Aan de
volgende kruising gaat u L (geel). Neem nu de
eerste weg R (geel). Aan de kruising gaat u RD
(geel). Aan de volgende kruising bij zitbank gaat
u verder RD (geel). Negeer ruiterpad rechts. Na de
links staande zitbank gaat u R (geel/
Naturschutzgebiet) over het graspaadje. U komt
nu langs het Galgenven, waar u op de houten
vlonder mooi uitzicht heeft op het ven.
5. 20 m verder buigt het pad naar links (A4 op de
boom). Aan de T-splitsing gaat u R (W) over het
brede grindpad. Negeer zijpad schuin links. Aan
de schuine 4-sprong gaat u R (W) langs een
picknickbank richting Weisser Stein.
(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. U passeert een zitbank. 30 m vóór de
volgende zitbank gaat u R (W) over het smalle
paadje. Steek na geruime tijd de zandweg over en
loop RD over het smalle paadje (U verlaat de Wroute).
(Als het paadje niet zichtbaar is, ga dan aan de
zandweg L. Aan de T-splitsing gaat u R. Ga nu
verder bij punt 6).
Volg dit smalle kronkelige paadje. Aan de
T-splitsing gaat u L over het brede bospad.
6. Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u R (W) en
volg dit pad tussen de vennetjes door. Aan de
kruising, met rechts een zitbank een prima
pauzeplekje na 9,6 km, loopt u bij bord
“Naturschutzgebiet” en verbodsbord RD (W).
Aan de T-splitsing met links een vennetje gaat u
R (W). Bij bord “Naturschutzgebiet” gaat u L
over het bospad en volg het pad dat een bocht
naar rechts maakt langs een veengebied. Na nog
een haakse bocht naar links, gaat u bij bord
“Naturschutzgebiet” R (W).
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U passeert links een uitkijkhut. Aan de 4-sprong
gaat u R over het brede bospad dat parallel loopt
aan een ruiterpad.
7. Aan de 5 sprong “Fünfwege”, met links een
driehoekige schuilhut, loopt u RD. (U neemt dus
het tweede pad R, evenwijdig aan het ruiterpad). Aan
de 4-sprong gaat u RD (fietsroute). Na 50 m gaat
u
L
(groen)
over
het
bospad.
Aan de T-splitsing gaat u R.
Na 100 m gaat u L (groen) over het bospad. Aan
de kruising met ruiterpad loopt u RD (groen).
Aan de 4-sprong gaat u schuin RD (W) richting
“Holtmühle”. Na zitbank (12,4 km) met mooi
uitzicht over het Maasdal gaat u scherp L,
richting Mariahoef, het paadje omlaag met mooi
uitzicht.
8. Aan de 4-sprong gaat u RD (pijl). Volg nu tot
nader order de paaltjes met de gele pijl. Het pad
loopt omlaag. Aan de 3-sprong gaat u R (16/pijl).
Aan T-splitsing gaat u R (16/pijl). Aan de
3-sprong gaat u L (16/pijl). Aan de volgende
3-sprong RD (pijl) en volg geruime tijd het smalle
bospaadje. Aan de 3-sprong voor heuvel gaat u L
licht omhoog. (U verlaat hier de route van de gele
pijl). Na 20 m neemt u aan de 4-sprong het tweede
pad R licht omlaag (W). Loop beneden het holle
pad omhoog (W). (U passeert grenspaaltje 432H).
Aan de T-splitsing gaat u L (W). Negeer zijpad
links en volg het pad omhoog. Loop tussen 2
boomwortels omlaag (W) en dan weer omhoog
(W). Het pad loopt nog eens omlaag (W) en dan
weer
omhoog
(W).
Aan
de
Y-splitsing gaat u R en boven aan de T-splitsing
R (W). Negeer zijpaadjes links steil omhoog en
volg verder de W-route.

9. Aan de 5-sprong (14,4 km) neemt u het tweede
paadje van L (W). (Hier staat links op een boom een
rood-wit kruis. Hier bent u eerder geweest bij punt 2).
Aan de Y-splitsing voor open stuk in het bos gaat
R (W). Negeer pad scherp links. Aan de ruime
3-sprong gaat u L. Na bijna 100 m gaat u scherp
R (W) over het smalle paadje. Negeer zijpaden en
volg dit paadje RD. Aan uw rechterhand is een
afgrond. Het pad buigt naar links (W). Vak daarna
aan de Y-splitsing gaat u R vlak langs de afgrond.
(U verlaat hier even de W). Aan de ongelijke
4-sprong bij berkenbomen op de zandheuvel gaat
L (W) langs de afgrond. Negeer zijpaadje zeer
scherp rechts. Aan de kruising met (ruiter)pad
gaat u RD (W) langs een omgevallen boom.
Negeer paadje links en blijf dit pad enige tijd
RD (W) volgen. Aan de schuine splitsing gaat u R
over het bredere pad (U verlaat de W). Na 25 m
gaat u aan de 3-sprong L.
10. Aan de schuine T-splitsing bij open stuk gaat
u L. 20 m verder aan de T-splitsing bij vrijstaande
boom gaat u L. Negeer zijpaden. Aan de
T-splitsing steekt u de asfaltweg over en gaat u R.
Na 30 m gaat u L over het bospaadje. Negeer
bospad links en volg het paadje omlaag. Aan de
T-splitsing bij hekwerk gaat u R. Negeer
2 zijpaden rechts en volg de zandweg. Aan de
4-sprong, bij een doorgang in het hek, gaat u R
(ruiterroute) over het pad. Steek schuin de
asfaltweg over naar de grensovergang en steek
RD de grens over. Negeer zijpaadjes en na 50 m
komt u weer bij het Café – Restaurant De Grens,
de sponsor van de wandeling, waar u nog iets
kunt
eten
en
drinken.
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