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Tijdens deze  vlakke en afwisselende wandeling wandelt u langs mooie bosranden en door stukken bos 
naar een prachtig natuurgebied met enkele fraaie vijvers. De terugweg gaat langs de gehuchten Nachtegaal 
en Gun, ook hier passeert u weer een mooie vijver.  Bijna de hele route gaat over onverharde bospaden en 
veldwegen. Neem zelf proviand mee. Bij de visvijver staan enkele zitbanken.   
Medio mei 2020 zijn er werkzaamheden in de buurt waar u hinder van kunt ondervinden. Laat even weten 
als dit voorbij is. 
 
Startadres: Restaurant Tante Jet, Veerweg 7, Blitterswijck. 
U kunt tegenover het café parkeren op de parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,56 km  2.20 uur  18 m  35 m 
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574. BLITTERSWIJCK 10,6 km 
 
1. Met uw gezicht naar het restaurant gaat u R. 
Aan de T-splitsing gaat u L.  Aan de 3-sprong bij 
huisnr. 6 gaat u RD over de asfaltweg. Volg 
geruime tijd de weg langs enkele huizen. Na 1,2 
km, waar de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u 
bij fietsknooppunt 58 RD (fietsroute 57) over de 
veldweg langs enkele loodsen.  Negeer zijpaden 
en blijf 1,4 km  RD de veldweg volgen, die voorbij 
de loodsen langs en door de bosrand gaat. Bij 
ijzeren hek (privé) gaat u R (fr. 57). Negeer  
bosweg rechts.   
 

2.   Voorbij woning gaat u aan de T-splitsing R 
over de asfaltweg.  Steek de voorrangsweg over 
en loop RD (Molenweg) over de asfaltweg. Negeer 
in het gehucht Nachtegaal veldweg rechts. 
Voorbij links gelegen mooi wit huis (nr. 4) gaat u 
L (Brouwersveldweg) over  de veldweg.  Let op!  
Waar de weg iets naar links buigt, gaat u scherp 
R over het graspad naar de Gubbels visvijver. 
(Rechts staat een zitbank, een prima pauzeplekje na 
4,5 km).  Voor de vijver gaat u R over het graspad 
met links de vijver. Voorbij houten blokhut gaat u 
bij picknickbank RD. Aan de asfaltweg gaat u R 
(rood).  Aan de T-splitsing voor grote vijver gaat u 
R (rood) over de asfaltweg.    
 

(De vijvers, die u passeert liggen in het natuurgebied 
’t Sohr,  een oude Maasarm die in de 15e eeuw van 
de Maas werd afgesneden. Behalve voor turfwinning 
is 't Sohr, net als vele andere drooggevallen 
Maasarmen, gebruikt als extensief grasland en voor 
de houtproductie. De oude Maasarm vervulde tot en 
met 1995 een cruciale functie in de afvoer van hoog 
water op de Maas. Bij extreem droge perioden 
fungeert de arm als waterberging; vandaar de 
benaming klimaatbuffer ’t Sohr). 
 

3. Na 150 m, waar de asfaltweg naar rechts buigt, 
gaat u bij groene afsluitboom RD (rood)  over de 
zandweg langs de vijver.  Aan het eind van de 
bomenrij negeert u klaphek links en loop RD (4). 
Aan de T-splitsing gaat u R door het klaphek. Bij 
wandelknooppunt (wkp) 4 gaat u L (61) over de 
zandweg gelegen tussen populieren met links de 
vijver. Aan de kruising van veldwegen gaat u RD 
door de bomenlaan. U passeert nog twee vijvers. 
Aan de T-splitsing bij wkp 61 gaat u L (62).  Na 

veerooster loopt u RD langs de hoge populieren.  
Aan de verharde 3-sprong gaat u RD over de 
asfaltweg langs huisnr. 3 en u loopt het gehucht 
Gun binnen.   
 

4. Voorbij huisnr. 2 gaat u scherp R over de 
veldweg. (Dit is ca. 10 m vóór de T-splitsing).  
Negeer zijpaden en volg dan 1 km het brede 
graspad door de velden.  Bij wit huis met nr. 7 
gaat u RD over de smalle grindweg.  Na 100 m 
gaat u aan de kruising bij wkp 54 R  (64) over de 
grindweg.  Steek in het bos bij wkp 64 de zeer 
brede bosweg over en loop RD (21).  Voorbij links 
gelegen grote vijver “t Sohr”  gaat u L 
(Natuurschoonweg/19) over de veldweg met 
mooie bomen en links de lange smalle vijver.  Na 
600 m gaat u aan de asfaltweg R met rechts  
houten vakantiehuizen van het vakantiepark het 
Roekenbosch.  Na 150 m gaat u L tussen 2 dikke 
langs de weg liggende bomen door over het   
bospad.  Aan de kruising van bospaden gaat u 
RD.  Negeer smal paadje rechts omlaag.   
 

5.   Aan de ruime kruising bij zitbank en naaldbos 
gaat u scherp R.  Negeer zijpaadje rechts.  Aan de 
asfaltweg gaat u L. Voorbij het laatst rechts 
gelegen  houten vakantiehuis gaat u R over de 
veldweg.  Bij oude afsluitboom gaat u L over de  
veldweg. Aan de kruising in Blitterswijck gaat u  
RD.  Steek de voorrangsweg over en loop RD 
(Kerkstraat). Neem nu de eerste weg R (Veerweg). 
U passeert een deel van de oude kloostermuur en 
even verder links het kloosterpoortje. 
 

(Het kloosterpoortje is gebouwd rond 1903 toen de 
Franse slotzusters (Trappestinnen) van Laval in het 
klooster onderdak vonden. Het poortje was onderdeel 
van de kloostermuur. Een gedeelte van deze muur is 
in 1929 weggespoeld tijdens de hoge waterstand van 
de Maas).   
 

Neem de eerste weg L terug naar het startpunt. 
 

Het veerhuisje werd in de 19e eeuw gebouwd door 
Rijkswaterstaat. Het dankt zijn huidige naam “Jet aan 
de Maas” aan de dochter van de voorlaatste 
veerman, die tot 1993 het huiskamercafeetje runde. 
Jet stonde in de weide omgeving bekend om haar 
gastvrijheid.   
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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.   

 

 

 


