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Tijdens deze  vlakke en schaduwrijke boswandeling wandelt u door de mooie bossen van de Schandelose 
Heide en door het schitterende natuurgebied Ravenvennen met prachtige vennen. De hele route gaat over  
graspaden, veldwegen en bospaden. Ook passeert u enkele Maasduinen (zandheuvels). Neem zelf 
proviand mee. Er staan onderweg voldoende zitbanken.  Aan het eind kunt u een lekkere pannenkoek eten.  
 

Startadres: Café restaurant Jagersrust, Straelseweg 35,  Velden. 
De parkeerplaats ligt achter het restaurant. Rij links van het restaurant over de grindweg en ga dan R de 
parkeerplaats op. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,59 km  2.20 uur  15 m  15 m 
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568. VELDEN 10,6 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het restaurant 
loopt u R naar de asfaltweg waar u L gaat.  Na 25 
m gaat u R bij wandelknooppunt (wkp) 21 en het 
beeldje “Gekke Moandagvierder” R (29) over het 
graspad met links het beekje Scheidgraaf.  
 

(In Velden wordt Gekke Maondaag (carnaval) altijd 
op de laatste maandag van januari gevierd. Met de 
vastelaovend zelf lijkt het dorp uitgestorven).  
 

Volg geruime tijd het pad langs de beek.  
 

(U loopt hier precies over de grenslijn van Nederland 
en Duitsland).  
 

Na 500 m maakt het  pad een paar haakse 
bochten. Bij in grond liggende betonnen put  
buigt het pad naar links. Negeer breed graspad 
links en loop RD (pijl/geel-rood). Het pad wordt 
een veldweg en buigt naar rechts.  Steek het 
fietspad over en loop  RD over de grind- veldweg. 
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong gaat u RD 
over de asfaltweg. Na 200 m gaat u R over de 
grindweg.   
 

2. Na 600 m gaat u aan de kruising  bij  wkp 20 L 
(19) over de bosweg. Negeer graspad links en 
volg de weg tussen de velden door. Na 500 m 
loopt u het bos in.  
 

(Zodra u het bos inloopt, kunt u L een paadje inlopen 
naar een mooie visvijver).   
 

Vlak daarna aan de 3-sprong met boom in het 
midden gaat u L (pijl).  Na 100 m gaat u aan de 
kruising bij afsluitboom RD (ruiterroute).  Negeer 
zijpaden. Na 300 m gaat u aan de ruime kruising 
bij bord “Ravenvennen” RD. Aan de 3-sprong bij 
wkp 18 gaat u R (81). Aan de Y-splitsing bij 
zitbank gaat u R over de veldweg. Aan de T-
splitsing gaat u L met rechts de bosrand en 
zitbank.  Negeer pad scherp rechts.  Aan het eind 
van de akker gaat u aan de kruising bij bord 
“Ravenvennen” R over de bosweg. Negeer  
bosweg links en blijf de afrastering volgen. Aan 
de 3-sprong gaat u R (pijl) over bospad. 
 

3. Aan de kruising bij wkp 81 gaat u bij 
afsluitboom RD (29) over de bosweg Aan de 
ruime 4-sprong bij wkp 29 RD (23).  Aan de 3-
sprong bij wkp 23 gaat u RD (26) langs het 
weiland. U loopt het bos in en ga dan meteen bij 
bordje “Opengesteld” R (groen/wit) over het 
bospad.  Let op!  Na circa 250 m, aan het eind van 
linksgelegen open stuk met gras begroeide heide, 
gaat u aan 3-sprong  L (wit)  over het pad langs  
berken. (Hier aan de 3-sprong staat rechts een 
“begroeide” groene zitbank. Over het pad liggen 
omgewaaide bomen (mrt 2020). Aan de T-splitsing 
(hier liggen een aantal boomstammen op het pad 
03/2020) gaat u L (wit). Aan de kruising met 

ruiterpad loopt u RD over het smallere bospad. 
Aan de T-splitsing bij afsluitboom gaat u R 
(geel/ruiterroute) over de brede bosweg.   
 

4. Aan de kruising bij 2 afsluitboom en zitbank, 
een prima pauzeplek na 5,3 km, gaat u R (rood).  
Aan de ruime kruising met ruiterpad gaat u RD 
(rood). Aan de ongelijke 4-sprong gaat u L 
(wit/rood) licht omhoog langs een mooi vennetje. 
Aan de 3-sprong met boom in het midden gaat u 
R (wit). Aan de T-splitsing voor heidegebied gaat 
u L (wit-rood). Aan de 3-sprong met boom in het 
midden gaat u RD (rood/pijl) het zandpad omhoog 
Negeer zijpaden en blijf het zandpad RD volgen.  
U passeert een zitbank met uitzicht op de 
zandheuvel genaamd de Witte Berg. Aan de 
kruising gaat u R (groen/geel-rood/ 
Libellewandelroute) over het bospad. Rechts ziet 
u weer de zandheuvel de Witte Berg, het hoogste 
uitkijkpunt van de  omgeving, en volg het pad 
langs het heidegebied.   
 

5. Let op! Na groen paaltje gaat u L 
(Libellewandelroute) door het houten klaphek en 
volg het pad tussen de Ravenvennen door. Aan 
de Y-splitsing gaat u R tussen de volgende 
vennen door. Negeer bij rechts gelegen ven smal 
zijpaadje rechts en dan buigt het pad naar links 
naar het grote ven. Vlak vóór het grote Ravenven 
gaat u R langs een mooie overhangende boom  
en loop midden tussen de heide door. Na klaphek 
en bij infobord gaat u aan het pad voor 
zandheuvel L.  Loop RD het bos in.  Negeer pad 
links langs afrastering. Aan de kruising gaat u L 
(groen) over het bospad.  Ga aan het eind L door 
het klaphek en loop dan RD (groen/pijl het 
graspad omhoog.   
 

6. Let op! Na 100 m gaat u bij rechts staande 2-
stammige boom schuin rechts onder deze boom 
door en volg het smalle paadje gelegen tussen  
heidestruikjes (Het begin van het paadje is soms 
moeilijk te zien. In de zomer bloeit hier prachtig de 
heide).  Ga aan het eind door het klaphek en volg 
het bospad. Aan de kruising gaat u L door het 
volgende klaphek. Na 20 m passeert u een 
zitbank en volg het pad langs het rechts gelegen 
ven. Het pad buigt links (blauw) omhoog over de 
zandheuvel en aan de overkant gaat u bij wkp 19 
R (22) door het klaphek en volg dan de brede 
bosweg. Bij breed houten hek en wkp 22 gaat u R 
(20) over de bosweg. Negeer ruiterpad links 
omhoog.   
 

7. Aan de T-splitsing gaat u L (blauw). Na 20 m 
gaat u bij afsluitboom R (blauw) over het graspad.  
Aan de T-splitsing gaat u L over de grindweg. (U 
verlaat hier de blauwe route en gele pijl).  
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Aan de asfaltweg gaat u R. Waar rechts het bos 
begint en bij zitbank, gaat u aan de rechterkant 
over het fietspad, evenwijdig aan de asfaltweg, 
lopen. Het fietspad en de asfaltweg buigen naar 
rechts. De beschrijving kan nu weg want u volgt 
dit pad ca. 1 km RD. Ter hoogte van de 

parkeerplaats gaat u L terug naar het restaurant, 
de sponsor van de wandeling, waar u een van de 
overheerlijke pannenkoeken kunt proeven.  
 
 

 

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.   

 


