585. WELLERLOOI 12,4km – 5,7km
www.wandelgidslimburg.com
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze afwisselende wandeling door De Maasduinen wandelt u over de prachtige heide van
Landgoed De Hamert. U passeert mooie vennen en prachtige vergezichten. Halverwege passeert u een
uitkijkhut met mooi uitzicht op het Heerenven, hier is ook een bank 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 wat
heuveltjes. Aan het eind kunt u een heerlijke pannenkoek eten. U kunt de route inkorten tot 5,7km.
Startadres: Jachthut Op den Hamer, Twistedenerweg 2 Wellerlooi.
De Jachthut ligt aan de N271. Tegenover de zaak is een ruime parkeerplaats.
Gps afstand: 12400m
Looptijd: 2.35 uur
Hoogteverschil: 31m

blz 2 van 2

585. WELLERLOOI 12,4km – 5,7km
1.
Vanaf de parkeerplaats gaat u L langs de
Jachthut over de fietsweg. Ga na 30m schuin R
het bospad in (geel/rood). Volg het mooie pad
langs het Gelderensch-Nierskanaal tot bij een
infobord, hier L (geel/rood). Steek de fietsweg
over en ga RD het bospad in (geel/rood, groen en
wit).
Aan de 3-sprong waar de gemarkeerde
routes rechts gaan RD. Na 40m aan de 3-sprong,
waar de rolstoelroute links gaat, RD over het
graspad. Ga door een klaphek en dan aan de
kruising RD over het graspad (blauw). Aan de
schuine T-splitsing voor een groot heidegebied R
langs een zitbank (wit/blauw).

Aan de 3-sprong waar de gemarkeerde route naar
rechts buigt RD over het graspad door het bos.
Aan de kruising met ruiterpad RD. Na 50m aan de
kruising met een begroeid pad RD. Aan de
kruising met rechts een naaldbos L de bosweg
iets omhoog. Aan de 3-sprong RD (rood). Aan de
kruising met zeer brede bosweg RD over het
bospad dat meteen naar links buigt (rood). Het
heuvelachtige pad loopt langs een mooi
heidegebied. Ga aan het eind door het klaphek
en volg het pad (rood). Aan de 3-sprong waar de
rode route links gaat, RD de heuvel omhoog en
dan RD omlaag.

2. Neem het eerste bospaadje R naar het grote
houten kruis. (Dit monument der gevallenen is
opgericht nadat hier 7 mensen zijn geëxecuteerd in
de tweede wereldoorlog). Hier L en dan aan de Tsplitsing met infobordje R over het zandpad. Aan
de 3-sprong L (wit en geel/rood). Negeer een
zijpaadje schuin links de heuvel op. Negeer
kleine zijpaadjes en volg de witte route. Ga door
een klaphek (geel/rood) en volg het zandpad. We
volgen nu zeer geruime tijd dit mooie pad dwars
door de Maasduinen tot vlak vóór een klaphek.
(Degenen die de 5,7km lopen gaan hier RD door het
klaphek en meteen L langs het ven. Volg dan verder
punt 5 vanaf *)

5. Aan de 3-sprong met een brede bosweg RD.
Aan de T-splitsing voor een groot open
heidegebied L over het graspad. U komt boven
op de heuvel. (U kunt hier even R het paadje
nemen over de heuvelrug, na 50m heeft u hier een
prachtig uitzicht op de heide). Hier RD omlaag.
Beneden R over de zandweg en negeer meteen
een klaphek links. Aan de 3-sprong vlak voor
een veerooster R. Negeer het klaphek links. *Het
pad loopt langs een schuilhut en het ven
Pikmeeuwenwater. We komen aan de kruising
met zitbank. (Degenen die een hond bij zich hebben
gaan hier RD, zie stippellijn op de kaart. Negeer alle
zijpaden en volg de rode route tot bij de Jachthut.
Het pad langs de Maas is nl. verboden voor honden).

3. Hier nog vóór het klaphek R omlaag (rood).
Na 30m aan de T-splitsing bij een veerooster R
(rood). Ga bij een veerooster door een klaphek
en volg RD geruime tijd de bosweg. De weg buigt
naar rechts en aan de 3-sprong R (rood). Voor
een groot ven buigt u L (rood).
Aan de Tsplitsing L over de fietsweg. U passeert een huis
en ga 200m verder L door het klaphek. Volg RD
de bosweg. Negeer bij een slagboom een zijpad
schuin rechts. Volg nu geruime tijd de zandweg
door de heide. Aan de 3-sprong met paaltje
ruiterroute RD. Dan komt u aan de 3-sprong met
klaphek waar u even R naar de uitkijkhut kunt
lopen voor een prachtig uitzicht op het
Heerenven en het Westmeerven. Hier is ook een
bank om te pauzeren.
4.
Hier RD (rood). Ga door een klaphek en
meteen aan de 3-sprong RD (rood en geel/rood).

6. Hier R langs een imkerstal (blauw). Aan de Tsplitsing L over de bosweg (blauw). Ga door het
klaphek en loop naar de verkeersweg. Steek
voorzichtig de weg over, ga door het klaphek en
klim RD de helling omhoog (blauw). Boven buigt
het bospad naar links langs de Maas. Het pad
loopt omlaag in een greppel, hier R naar de Maas
(blauw). Ga dan L over het graspad langs de
Maas. (Als hier hoog water staat, loop dan terug
naar de verkeersweg en ga R over het fietspad naar
de Jachthut). Ga aan het eind schuin L omhoog
langs een zitbank en door het klaphek (blauw).
Hier R over het fietspad. Ga na 50m L de weg
over en RD het graspad in (blauw). Aan de Tsplitsing R (blauw). Aan het eind R terug naar de
Jachthut waar u een van de heerlijke
pannenkoeken kunt proeven.
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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
gekopiëerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

