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Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u eerst over goed begaanbare wegen naar  de buurtschap  
Ronkenstein met het beschermd dorpsgezicht. Dan wordt de route onverhard en wandelt u door de bossen 
naar Reuver. De terugweg gaat een stuk langs de Maas en weer door de bossen.  Onderweg staan 
voldoende zitbanken.  U kunt de route inkorten tot 10,5 km en 8,5 km.  (Vanaf Den Herberg kunt u ook 
wandeling 533 starten en combineren met 508). 
 

Startadres: Restaurant Den Herberg, Rijksweg Noord 2, Belfeld. 
(Rechts van het restaurant is achter het voormalig raadhuis een parkeerplaats). 
 
Degene, die 14,1 km of 10,5 km  loopt, kan ook starten aan de Maasstraat 25 in Reuver. Met uw  rug naar de 
woningen gaat u L omlaag. Degene die 10, 5 km loop gaat dan aan de 4-sprong bij wkp 53 R  (60). Ga dan 
verder bij ^^^^ in punt 6. Degene die 14,1 km loopt, gaat aan 4-sprong bij wkp 53 L (51). Ga nu verder bij 
**** in punt 4. Zowel bij de 10,5 km en 14,1 km kunt u  dan pauzeren bij Den Herberg in Belfeld.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,27 km  2.55 uur  25 m  54 m 
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448. BELFELD 13,3 km - 10,5 km - 8,5 km 
 

1.   Staande vlak voor de herberg met uw rug naar 
de ingang gaat u L. Meteen daarna gaat u R langs 
het voormalig raadhuis. Na 30 m gaat u aan de 
volgende T-splitsing L en loop onder het 
spoorwegviaduct door van de Maaslijn. Meteen 
na het viaduct gaat u R. Aan de 3-sprong gaat u L 
(Vennekensstraat). Negeer twee zijwegen links. 
Na 200 m buigt de weg naar links en heet dan 
Bolenbergweg. Negeer zijwegen. Na 500 m gaat u 
de kruising R (Reuverweg).  Volg deze weg 
geruime tijd tussen boomkwekerijen door.  Na 
bijna 1 km gaat u aan de 3-sprong bij 
Mariakapelletje op sokkel en rechts de Patersweg 
verder RD (Reverweg). Aan de 3-sprong bij 
huisnr. 13 loopt u verder RD (Reuverweg). Na 500 
m bij de borden van de bebouwde kom van 
Reuver gaat u L (Krommenhoekerweg). (U bent 
hier aan de rand van de buurtschap Ronkenstein).  
 

2.   Negeer na 10 m zijweg links. Na 100 m buigt 
de weg naar rechts. Negeer zijwegen en blijf de 
weg, die na 800 m weer naar rechts buigt,  RD 
volgen. Aan de T-splitsing aan de rand van 
Reuver gaat u R (Krommenhoek).  Meteen na de 
brug over het Schellekensbeekje gaat u R over 
het smalle bospaadje met rechts het beekje.  
Negeer zijpaadje links en loop verder langs de 
beek. Het pad buigt naar links. Aan de T-splitsing 
gaat u R. Volg dit paadje dat na enige tijd naar 
links buigt en uit het bos komt. Aan de asfaltweg 
gaat u R. Neem de eerste weg R 
(Schellekensbeeksingel). Tegenover huisnr. 5 
gaat u R over de onverharde weg met links het 
sportcomplex van VV Reuver. Aan de 3 sprong 
voor afsluitboom gaat  R.  U steekt weer de 
Schellekensbeek over en ga dan L over het pad 
met links het meanderende beekje.  
 

(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). 
 

Aan de 3-sprong in de buurtschap Ronkenstein, 
met het beschermd dorpsgezicht, gaat u bij 
wandelknooppunt (wkp) 70 L (64) over de 
asfaltweg.  
 

3. Hier in de buurtschap passeert u enkele 
zitbanken, waar u na 5,1 km kunt pauzeren.  
 

(U passeert rechts bij nr. 9 de voormalige watermolen 
van Ronkensteijn op de Schellekensbeek (nu 
woning), die van 1761 tot 1956 in gebruik was (zie 
infobordje). Daar tegenover ligt de molenvijver. Hier 
bij vijver staat een zitbank en groot infobord 
“Beschermd Dorpsgezicht Ronkenstein”. Het links 

gelegen boerderijtje met huisnr. 2 dateert uit 1776 
(zie infobordje). Daar tegenover ligt de  witte 
Segershof (huisnr. 7/ zie infobordje)).  
 

Meteen na de witte Segerhof (nr. 7) gaat u R  
(Onderstehofweg/65) over de veldweg. Aan de 3-
sprong bij wkp 64 loopt u RD (66).   
 

(U passeert rechts bij zitbank de mooie Maria Moeder  
der Troost kapel, die voor het eerst genoemd is in 
1761 (zie infobordje) en te bezichtigen is. De kapel 
hoorde oorspronkelijk bij de nabijgelegen boerderij 
Onderstehof).  
 

Een eindje verder buigt de veldweg weg bij inrit 
van hoeve Onderste hof (1785) naar rechts. 
Meteen daarna gaat u L onder het 
spoorwegviaduct “Onderste Hof” (1864/zie 
infobordje) door. Meteen daarna aan de 3-sprong 
bij wkp 66 loopt u RD omhoog en u passeert 
meteen weer de Schellekensbeek. Boven aan de 
3-sprong met rechts een boerderij gaat u RD. 
(punt A).  
 

(Degene die 8,5 km loopt, gaat u R en ga dan verder 
bij **** in punt 7). 
 

De veldweg buigt een eindje verder naar links en 
dan naar rechts. Steek beneden voorzichtig de 
voorrangsweg over en ga L over het fietspad. Na 
circa 100 m steekt via brug weer het 
Schellekensbeekje over 
 

4. Negeer meteen na de brug smal paadje rechts. 
30 meter verder gaat u R over het volgende 
bospaadje.  Aan de 3-sprong gaat u R over het 
bospad. Negeer zijpaadjes. Aan de ruime 3-
sprong gaat u R en even verder bij de bosrand 
gaat u L met links de bosrand. Negeer bospaadje 
links. (punt B)  
 

(Degene die 10,5 km loopt, gaat u hier L over het 
bospaadje. Ga dan veder bij **** in punt 6).   
 

Steek bij wkp 53 de smalle asfaltweg over en loop 
RD (51) over de zandweg met links de bosrand en 
rechts akkers. **** Negeer zijpaden. Na bijna 500 
m gaat u aan de T-splitsing L. Na 40 m gaat u aan 
de volgende T-splitsing  R (pijl).  
 

(Als u hier even L gaat, dan komt u rechts bij het 
terrein waarop het  voormalige Fort St. Brigitte 
(1579/zie infobord) heeft gelegen. (De route volgend 
passeert u meteen links de bijenschans Reuver (zie 
infobord).  
 

Aan de 3-sprong met wkp. 51 gaat u RD (80).  Aan 
de 3-sprong, met rechts het  ijzeren toegangshek 
(huisnr. 1A/De Weerterhof), gaat u L 
(Bosdaellaan) over de bosweg. Negeer zijpaden.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6lster_Heinke


  blz 3 van 3 

 

Na 200 m bij openluchtzwembad “de Berken” en 
de parkeerplaatsen wordt de bosweg een 
asfaltweg. Tegenover sporthal de Schans gaat u  
R (Bösdaellaan).   
 

5 Na bijna 150 m, gaat u meteen voorbij de ingang 
van het ronde appartementencomplex (nrs. 48 t/m 
63) R over het (voet)pad en loop om het ronde 
gebouw heen. Achter het appartementencomplex 
steekt u bij zitbank L de houten brug over en loop 
RD het hellinkje omhoog. Boven buigt het pad  
meteen naar links. Negeer twee zijpaadjes rechts.   
U loopt nu aan de achterkant van een “rood” 
gebouw. Waar dit eindigt, loopt u  R het bos in.  
Aan de T-splitsing gaat u L.  Neem nu het eerste 
bospad R. Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u 
L. Aan de 4-sprong van bospaadjes RD. Aan de 
kruising, met een boom met 3 stammen, gaat u 
RD.  Vlak daarna aan de Y-splitsing gaat u R.  
Negeer zijpaden. Aan de 4-sprong bij zitbank en 
breed bospad gaat u RD.  
 

6. Aan de 4-sprong bij wkp 80 gaat u R (53) over 
de grindweg langs de zitbank en met rechts van u 
de bosrand. De grindweg buigt een eind verder 
naar links. Aan de T-splitsing gaat u R (pijl) met 
links van u de Maas. Na 500 m gaat u aan de 3-
sprong bij 2 zitbanken verder RD langs de Maas. 
Nog eens 500 m verder bij woning en 2 zitbanken 
gaat u R over de smalle asfaltweg.  Aan de 
kruising bij  wkp 53  gaat u L (60) over de veldweg 
met rechts de bosrand. ^^^^ Neem nu het eerste 
bospaadje R. (punt B).  **** Aan de 3-sprong gaat 
u R. Negeer zijpaden. Steek voorbij de ijzeren 
afsluiter/put van WBL voorzichtig de doorgaande  

weg over en loop RD het bospad omlaag. Negeer 
zijpaadjes. Aan de T-splitsing, met rechts een 
stenen gebouwtje, gaat u L. U passeert meteen 
links  een groene trafokast  met even verder links 
van u weer het Schellekensbeekje. Aan de 3-
sprong bij wkp 60 gaat u RD (62).   
 

7. Een eind verder wordt het pad een hol dalend 
pad, dat beneden rechts omhoog buigt.  Aan de 
T-splitsing bij wkp 62 en voor de spoorlijn Venlo -
Roermond gaat u L (66). Beneden aan de 
volgende T-splitsing bij wkp 66 en rechts het 
spoorwegviaduct “Onderste Hof” (1864) gaat u L 
omhoog en u steekt weer het Schelllekensbeek 
over. Boven aan de 3-sprong met rechts een 
boerderij gaat u R. (punt A). **** Aan de T-
splitsing gaat u R over de brede zandweg.  Bij 
zitbank gaat u L via houten doorgang over het 
smal paadje.  Negeer zijpaadjes en blijf geruime 
tijd het zanderige pad volgen. Bij witte bungalow  
gaat u RD over de asfaltweg.  Aan de T-splitsing 
gaat u R en steek de spoorlijn over. 
 

8. Na de spoorwegovergang gaat u L over het  
brede bospad. Aan de 3-sprong gaat u RD.  
Negeer zijpaadjes. Na 500 m gaat u aan de ruime 
3-sprong R (fietsroute 70).  Na 400 m gaat u aan 
de 4-sprong L (Bolenbergweg) over de asfaltweg. 
Negeer zijwegen. Na 250 m buigt de weg bij 
fabrieksterrein naar rechts en heet dan 
Vennekenstraat. Negeer zijwegen rechts. Aan de  
schuine T-splitsing gaat u R.  Na 100 m gaat u L 
weer onder het spoorwegviaduct door. Al snel 
ziet u rechts weer het beginpunt. 

   
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.   

 
 

 

 


