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Tijdens deze afwisselende wandeling door De Maasduinen wandelt u over de prachtige heide van
Landgoed De Hamert. U passeert mooie vennen en u heeft prachtige vergezichten. Halverwege passeert u
een uitkijkhut met mooi uitzicht op het Heerenven, hier staat ook een zitbank om te pauzeren. Aan het eind
loopt u een mooi stuk langs de Maas. Neem zelf proviand mee. Bijna de hele route is onverhard en u
passeert enkele heuveltjes. Aan het eind kunt u een heerlijke pannenkoek eten. U kunt de route inkorten
tot 5,7 km.

GPS-afstand 12400 m, looptijd 2.35 uur en hoogteverschil 31 m.
Startadres: Jachthut Op den Hamer, Twistedenerweg 2, Wellerlooi.
De Jachthut ligt aan de N271. Tegenover de zaak is een ruime parkeerplaats.

blz 2 van 3

585 WELLERLOOI 12,4 km – 5,7 km
1. Vanaf de parkeerplaats gaat u L langs de
Jachthut over de fietsstraat. Na 30 m gaat u
schuin R (geel-rood) over het bospad en volg het
mooie pad met rechts het GelderenschNierskanaal.
(In 1770 is het 13,3 km lange Gelderns - Nierskanaal,
dat de Niers verbindt met de Maas, gegraven om het
overtollige water van de landbouwgebieden rond de
Duitse plaats Geldern te ontwateren. In Geldern takt
het kanaal van de Niers af. Het loopt drie km over
Nederlands gebied, waarbij de waterloop meer het
natuurlijke karakter van een kronkelend beekje krijgt.
Het verval in Nederland bedraagt 7 m).
Bij infobord gaat u bij wandelknooppunt (wkp) 46
L
(60/geel-rood).
Steek
de
fietsstraat
(Twistedenerweg) over en loop RD (geel-rood/wit)
over het bospad. Aan de 3-sprong, waar de
gemarkeerde routes rechts gaan, gaat u RD. Na
50 m, waar de rolstoelroute links gaat, gaat u RD
over het graspad. Ga door het klaphek en ga dan
aan de kruising RD (blauw) over het graspad.
Aan de schuine T-splitsing voor groot
heidegebied gaat u R (wit/blauw) langs de
zitbank.
2. Na bijna 150 m gaat u R over het bospaadje
naar het grote houten kruis.
(Op deze plek zijn tijdens de April Mei staking in 1943
zeven Nederlandse verzetsstrijders door de Duitsers
gefusilleerd. Het massagraf met hun lichamen werd
hier op 1 juli 1946 ontdekt. Elk jaar organiseert de
gemeente samen met het St. Antoniusgilde uit Well
op 4 mei een stille herdenkingstocht naar dit
monument).
De april–mei staking in 1943, ook bekend als
de melkstaking of mijnstaking, was een spontane
landelijke
staking gericht
tegen
de
gedwongen arbeidsinzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. De aanleiding was de bekendmaking op 29
april 1943 dat Nederlandse oud-militairen die
gevochten hadden in 1940 zich moesten melden om
te gaan werken in Duitsland voor de Arbeitseinsatz.
De staking begon op donderdag 29 april 1943
bij Machinefabriek Gebr. Stork & Co in Hengelo
(Overijsel) en verspreidde zich razendsnel over heel
Nederland. Meer dan 500.000 mensen legden
uiteindelijk het werk neer. Alleen de grote steden
zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag deden
niet mee. De staking eindigde op 3 mei 1943. Deze
staking staat ook bekend als de Melkstaking, omdat
boeren geen melk aan de zuivelfabrieken leverden
en hun melk gratis weggaven aan de burgers of over
de weilanden uitstrooiden. In de steenkolenmijnen in
Zuid-Limburg werd de staking de Mijnstaking

genoemd. De Duitse bezetter reageerde op de
staking met harde hand. Tachtig stakers
werden standrechtelijk geëxecuteerd. Daarnaast
vielen 95 doden en 400 zwaargewonden door
beschietingen op de stakers. Na en tijdens de staking
vielen nog eens 200 doden als gevolg van
standrechtelijke
executies
en
uitputting
in
strafkampen).
Bij het grote herinneringskruis gaat u L. Aan de
T-splitsing bij infobordje gaat u R over het
zandpad. Aan de 3-sprong gaat u bij wkp 60 L
(57/wit).
Negeer zijpaden (bij Y-splitsing R
aanhouden) en loop RD (wit). Ga door het klaphek
en volg nu zeer geruime tijd dit mooie pad RD
(geel-rood) dwars door de Maasduinen.
3. Na 1 km vlak vóór klaphek gaat u bij wkp 57 R
(56/rood) omlaag.
(Degene die 5,7 km loopt, gaat hier RD door het
klaphek en ga dan meteen L met links een ven. Ga
dan verder bij **** in punt 5)
Vlak daarna aan de T-splitsing bij veerooster gaat
u R (rood). Bij volgende veerooster gaat u door
het klaphek en volg RD (pijl) geruime tijd de
bosweg, die na 400 m naar rechts buigt. Aan de 3sprong gaat u R (rood). Voor groot ven buigt het
pad naar links (rood). Aan de T-splitsing bij wkp
58 L (53) over de fietsstraat. U passeert een huis.
200 m verder gaat u L (pijl en ruiterroute 41) door
het klaphek en volg RD de bosweg. Negeer bij
afsluitboom zijpad schuin rechts en volg nu
geruime tijd de zandweg RD (pijl) oor de heide.
Aan de 4-sprong bij ruiterroutepaaltjes gaat u RD
(pijl/rr41).
4. Aan de 3-sprong bij klaphek gaat u RD
(rood/geel-rood).
(Als u hier R gaat, dan komt u bij een uitkijkhut waar
u prachtig uitzicht heeft op het Heerenven en het
Westmeerven. Hier staat ook een zitbank, een mooie
pauzeplek. Mogelijk ziet u hier ook een kudde
Kempische heideschapen grazen).
Ga door het volgende klaphek en meteen daarna
aan de 3-sprong gaat u bij wkp 53 RD
(52/rood/geel-rood). Aan de 3-sprong, waar de
gemarkeerde route naar rechts buigt, gaat u RD
over het graspad door het bos. Aan de kruising
met ruiterpad RD. Aan de kruising, met rechts
een naaldbos, gaat u L over de licht stijgende
bosweg. Aan de 3-sprong RD (rood). Steek de
zeer brede bosweg over en loop bij wkp 51 RD
(54/rood) over het bospad dat meteen naar links
buigt.

Het heuvelachtige pad loopt langs een mooi
heidegebied. Ga aan het eind door het klaphek
en volg het pad RD (rood). Aan de 3-sprong,
waar de rode route links gaat, gaat u RD de
heuvel omhoog en dan RD omlaag. (Loop langs de
omgevallen bomen zoveel mogelijk RD omlaag).
5. Aan de 3-sprong met brede bosweg gaat u RD
(pijl).
Aan de T-splitsing voor groot open
heidegebied gaat u L over het graspad. (U verlaat
de witte pijl). Boven op de heuvel gaat u RD
omlaag.
(U kunt hier boven op de heuvel even R het paadje
nemen over de heuvelrug. Na 50 m heeft u hier
prachtig uitzicht over de heide).
Beneden gaat u R over de zandweg (pijl/geelrood). Negeer meteen klaphek links. Aan de 3sprong, vlak voor veerooster, gaat u bij wkp 56 R
(57/geel-rood). Negeer klaphek links bij wkp 57
RD (59). **** Het pad loopt langs een schuilhut en
het ven Pikmeeuwenwater.
6. Aan de kruising bij zitbank gaat u R (blauw)
langs een imkerstal.

blz 3 van 3
(Degene die een hond bij zich heeft, gaat hier RD.
Zie stippellijn op de kaart. Negeer zijpaden en volg
de rode route tot bij de Jachthut. Het pad langs de
Maas is nl. verboden voor honden).
Aan de T-splitsing gaat u L (blauw) over de
bosweg. Ga door het klaphek. Steek voorzichtig
de doorgaande weg over, ga door het klaphek en
loop RD (blauw) de helling omhoog. Boven buigt
het bospad bij wkp 48 naar links (47) langs de
Maas. U passeert een zitbank met mooi uitzicht
over de Maas. Waar het pad omlaag loopt door
een greppel gaat u R (pijl/blauw) naar de Maas.
Bij de Maas gaat u L over het graspad (pijl).
(Bij hoog water loopt u terug naar de doorgaande
weg en ga R over het fietspad terug naar de
Jachthut).
Aan het eind van het pad gaat u schuin L
(pijl/blauw) omhoog langs een zitbank, ga door
het klaphek (blauw) en ga dan R (pijl) over het
fietspad. Na bijna 100 m steekt u L de weg over
en loopt u
RD (pijl/blauw) over het graszandpad. Aan de T-splitsing gaat u bij wkp 47 R
(45/blauw). Aan het eind gaat u R terug naar de
Jachthut, de sponsor van de wandeling, waar u
o.a. heerlijke pannenkoeken kunt krijgen.
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