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Tijdens deze vlakke en afwisselende wandeling door Nationaal Park De Maasduinen wandelt u eerst naar 
het mooie natuurgebied Putjesberg met mooi uitzicht op het fraaie ven. Dan maakt u een flinke 
boswandeling naar de rand van Wellerlooi.  De terugweg gaat een mooi stuk langs de Maas en nog een 
stuk door het bos. Neem zelf proviand mee, na 8,5 km staan een zitbank met uitzicht op de Maas. U kunt de 
route inkorten tot 7,4km. 
 

Startadres: Auberge De Grote Waay, Kevelaarsedijk 1, Well.  
U kunt naast de Auberge parkeren. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,06 km  3 uur  27 m  68 m 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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622. WELL 14 km – 7,4 km 
 

1. Staande op de parkeerplaats naast de auberge 
gaat u L (Kevelaarsedijk) over de asfaltweg. 
Negeer zijweg rechts (Schepersweg).  Aan de Y-
splitsing bij wandelknooppunt (wkp) 26 gaat u R 
(28). Meteen daarna aan de volgende Y-splitsing 
gaat u L (Kevelaarsdijk) over de doodlopende 
weg.  Na bijna 500 m passeert u camping 
Anderegg en blijf de asfaltweg RD volgen door 
het bos. Aan de kruising bij wkp 28 gaat u RD (27) 
over de bosweg. Aan de kruising gaat u L 
(ruiterroute 47/rood) over de bosweg. Neem nu 
het eerste bospad R (pijl/rood).  Aan de T-
splitsing bij witte pijl gaat u L.  Aan de kruising  
gaat u R (rood).  Neem het eerste bospad L (rood) 
omhoog.  Aan de 3-sprong gaat u RD (rode 
driehoek) omhoog.  Boven aan de kruising gaat u 
RD over de zandweg. Na 30 m gaat u  R (rood) het 
pad omhoog langs de afgrond.  Blijf vlak langs de 
bergrand lopen met mooi uitzicht op 
natuurgebied Putjesberg.   
 

2. Bij houten reling en picknickbank heeft u mooi 
uitzicht op het ven. Volg het pad RD (rood) dat 
vlak daarna naar rechts buigt.  Aan de 3-sprong 
bij witte pijl gaat u RD. (U verlaat de rode route).  
Aan de 3-sprong met witte pijl in het midden gaat 
u RD. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u RD 
over het graspad. (U verlaat de markeringen).  Aan 
de T-splitsing gaat u L over de bosweg.  Aan de 
5-sprong neemt u het tweede pad schuin R 
(rood/blauw/groen). Aan de 3-sprong gaat u RD 
(U verlaat de markeringen).  Aan de 3-sprong loopt 
u RD (rood).  Aan de volgende 3-sprong bij witte 
pijl gaat u verder RD. (U verlaat de rode route).   
Aan de T-splitsing gaat u L.   
 

3.   Aan de schuine T-splitsing bij witte pijl gaat u 
R over het brede graspad. (U verlaat dus weer de 
rode route). Negeer graspad links. Aan de kruising 
bij afsluitboom gaat u RD over het graspad.  
Negeer zijpaden en volg geruime tijd het graspad 
RD. Voorbij afsluitboom en langs witte 
afsluitboom gaat u aan de kruising bij akker RD 
(rr 42) over de grindweg.  Aan de T-splitsing bij 
bordje “10” gaat u L (rood/blauw/groen) over de 
brede grindweg  
 

Degene, die 7,4 km loopt, gaat u R en volg geruime 
tijd deze bosweg.  Ga dan verder bij punt 7).   
 

Aan de kruising in Schaak bij wkp 19 gaat u RD 
(20) over de asfaltweg door de mooie omgeving.   
 

4.  Aan de 3-sprong bij picknickbank en wkp 20 
gaat u L (21) over het bospaadje. Negeer 
zijpaadjes. Aan de 4-sprong bij 2-tweestammige 
boom gaat u RD (rood/groen/blauw).  Aan de 
kruising gaat u R (rood/groen/blauw).  Aan de 3-

sprong gaat u RD. (U verlaat de 
wandelmarkeringen).  Na 5 m aan de 3-sprong gaat 
u RD.  Waar het bos ophoudt en voor speelveldje 
gaat u L over het pad.  Aan de kruising met rechts 
woningen gaat u L over het stijgende bospaadje. 
Beneden aan de T-splitsing gaat u R.  Aan de Y-
splitsing bij witte pijl gaat u R langs groen bordje 
“gemeentebossen Bergen”.  Negeer zijpaadjes. 
Aan de 3-sprong RD (rood).  Negeer zijpad rechts. 
Aan de kruising bij witte pijl gaat u RD.  Negeer 
zijpaadjes en loop RD over de zandheuvel.    
 

5.  Aan de doorgaande weg bij wkp 21 gaat u R 
(15). Meteen daarna gaat u bij wkp 21 L 
(52/Bosrandweg). (Hier staat links bij parkeerplaats 
een infobord).    Negeer zijpaden en volg de weg, 
die na 500 m, 200 m door het bos loopt, RD. Na 1 
km aan het eind van rechts gelegen grote akker 
gaat u aan de 3-sprong R over de veldweg met 
rechts de akker.  Aan de kruising met de 
Westerweg gaat u wkp 50 RD (16) over de 
asfaltweg. Waar na 150 m de asfaltweg naar 
rechts (Looierweg) buigt, gaat u bij wkp 16 RD 
(49) over de bosweg.  Aan de T-splitsing gaat u L 
(pijl/Droogdal) over de asfaltweg.  Steek in de 
buurt Zeelberg schuin links de doorgaande weg 
(Rijksweg-Zuid) over en loop RD (witte pijl) over 
de doodlopende grindweg met links het fietspad.  
Negeer inrit rechts en volg RD het verharde 
fietspad dat een eindje verder naar rechts buigt.   
 

6. Aan de T-splitsing voor de Maas gaat u bij wkp 
49 R (10) over het fietspad met links de Maas. 
(Links staat een zitbank, een prima pauzeplek na 
8,6km).  Na 500 m, net voordat het fietspad het 
bos inbuigt, gaat u L door het houten klaphek en 
loop RD naar de Maas.   
 

(U kunt hier ook RD het fietspad door het bos volgen. 
Aan de 4-sprong gaat L over het fietspad dat vlak 
daarna bij picknickbank naar rechts buigt. Ga nu 
verder bij **** in dit punt).   
 

Vlak voor de Maas gaat u R door de beemden.  
Let op! Waar na 250 m het rechts gelegen bos 
eindigt, gaat u R omhoog en ga door het klaphek.  
 

(U kunt hier ook RD verder langs de Maas blijven 
lopen. Na 750 m buigt het ‘pad” naar rechts. Na 
klaphek gaat u bij wkp 10 en aan de Catharinastraat 
gelegen 25 m hoge uniek uitkijktoren “Wellerlooi” L 
(18) over het fietspad verder langs de Maas. Ga dan 
verder bij ^^^^ in dit punt). 
 

Bij picknickbank gaat u L **** verder over het 
fietspad, dat u geruime tijd RD volgt. Negeer 
zijpaden. Na 700 bij wkp 10 en de aan de 
Catharinastraat gelegen 25 m hoge unieke 
uitkijktoren “Wellerlooi” gaat u verder RD (18) 
over het fietspad langs de Maas.  
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^^^^ Na 500 m gaat u aan de T-splitsing bij 
schuilhut, picknickbank en wkp 18 R (19) over de 
asfaltweg (Links gaat u naar het voet- fietsveer).  
Steek na 150 m de doorgaande weg (Rijksweg-
Zuid) over en loop RD (Kruisstraat). Aan de 3-
sprong gaat u L (Schaak).  Negeer doodlopende 
weg links.  Aan de 4-sprong bij wkp 19 gaat u L 
(24) over de bosweg. Aan de 3-sprong bij bord 
“Schaak 10” gaat u RD (fietsroute 28/witte pijl) en 
volg dan geruime tijd RD de bosweg.  (Even 
verder passeert u links een lange visvijver).  
 

7.  Na 800 aan de kruising bij wkp 24 gaat u bij 
afsluitboom R (27) over het bospad. Aan de 

volgende kruising gaat u L (witte pijl) over het 
bospad.  Negeer zijpaden. Voorbij afsluitboom 
passeert u een wit huisje nr. 1. Na bijna 700 m 
gaat u aan de T-splitsing voor huisnr. 8 R (witte 
pijl/Hoogveldseweg) over de asfaltweg, die na 
bijna 150 m naar links buigt.  Volg nu geruime tijd 
RD deze rustige weg. Na 800 m buigt de weg naar 
links met rechts de camping en gaat u 150 m 
verder over in de Kevelaarsdijk.  U komt weer bij 
de auberge waar u op het leuke binnenterras of 
binnen nog een lekker kop koffie kunt drinken.  
 

(Als het hekt gesloten is, ga dan via de B&B ingang 
bij de parkeerplaats). U bent welkom.

 
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.  

 


