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Tijdens deze gemakkelijke en bosrijke wandeling, wandelt u door bossen en velden naar een mooi beekdal. 
Hier struint u langs een beekje en dan komt u bij een mooi ven. De terugweg gaat door bossen, velden en 
langs akkers en weilanden. Het laatste stuk loopt door het bos langs de Everlose Beek. Neem zelf proviand 
mee. Aan het ven kunt je rustig pauzeren maar er is geen bank, dus dekentje meenemen. Onderweg staan 
ook enkele zitbanken.  
 

 
 
Startadres: Lunchroom De Bekkerie, Heymansstraat 128a, Venlo.  Tel: 077-3968144. Geopend: Dagelijks 
van 10.00 tot 17.00 uur.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,86 km  2.25 uur  17 m  38 m 
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712. VENLO – Boekend 10,9 km  
 
1. Met uw rug naar de ingang gaat u R 
(Heymansstraat). Aan de kruising gaat u RD langs 
de Onbevlekt Hart van Mariakerk (1953).   Voorbij 
huisnr. 169 gaat u L (Nellenweg).  Waar de weg 
naar links buigt, gaat u R (Nellenweg/pijl) over de 
doodlopende asfaltweg, die een veldweg wordt 
die u RD volgt langs de bosrand. Aan de 3-sprong 
gaat u (pijl) RD over de asfaltweg. Aan de 
volgende 3-sprong, bij zitbank en 
wandelknooppunt (wkp) 44, gaat u R (40).  Vlak 
daarna gaat u L (68) over de veldweg langs de 
bosrand met rechts de beek. Aan de 3-spron bij 
brug RD. Aan de brug bij wkp 68 gaat u RD (69) 
over de grindweg. U passeert een zitbank en 100 
m verder gaat aan de 3-sprong bij wkp 69 R (66) 
over het bospad. Negeer zijpaden. Aan het einde 
buigt het pad links door de bosrand.  
 

2. Aan de T-splitsing, bij afsluitboom en zitbank, 
gaat u R (pijl) door de bosrand langs een akker.  
Negeer zijpaden links. Aan het einde van de akker 
gaat u aan de 4-sprong RD over het bospad. Na 
50 m gaat u aan de T-splitsing R (pijl).  Aan de  
3-sprong gaat u L (pijl) over het bospad.  Steek de 
beek over en volg het grindpad tussen 2 stallen 
door. Aan de asfaltweg gaat u RD (pijl). Aan de  
3-sprong bij wkp 66 gaat u L (89).  Na 50 m gaat u 
bij bord “Zone 60”, bij afsluitboom, R over het 
bospad. Na 40 m gaat u aan de Y-splitsing L.  Aan 
de 3-sprong, met boom in het midden, gaat u R.  
Negeer zijpaadje rechts. Aan de Y-splitsing gaat u 
L (pijl) over de bosweg. Aan de 3-sprong loopt u 
RD (pijl) langs een open veld.    
 

3.  Aan de 5-sprong, bij wkp 53, gaat u L (51) over 
het smalle pad. Voorbij afsluitboom gaat u bij 
wkp 51 R (52) over de zandweg.  Negeer veldweg 
links en volg de zandweg RD (pijl). Aan de 
asfaltweg gaat u R (pijl) en na 10 m gaat u L 
(pijl/ruiterroute 41) over de doodlopende weg.  Bij 
parkeerplaats gaat u bij wkp 52 R (20) over het 
graspad langs de greppel.  Blijf nu geruime tijd 
RD (pijl) over het graspad lopen, met rechts de 
greppel/sloot. Het pad buigt naar links en vlak 
daarna aan de 4-sprong gaat u R en blijf de sloot 
volgen. Aan de volgende 4-sprong bij 
brug/rioolbuis gaat u R (pijl) de brug/rioolbuis 
over.  (U kunt hier even L naar het mooie ven lopen. 

Er staat geen zitbank).  Meteen na de brug gaat u L 
(pijl) over het graspad, met links de beek. Waar 
het smalle bos aan de rechterzijde eindigt, gaat u 
scherp R (pijl) over de zandweg. Voorbij de 
hoogspanningskabels gaat u aan de T-splitsing L 
(pijl) over de asfaltweg.  
 

4. Na 200 m gaat u R (pijl) over de bosweg. 
Meteen daarna aan de 3-sprong, bij wkp 20, gaat 
u bij afsluitboom L (21) over het bospaadje.  Aan 
de T-splitsing gaat u R over de bosweg. (U verlaat 
hier even de gele pijl).  Aan de 3-sprong bij gele pijl 
gaat u L over het graspad, door een open stuk 
grasland.  Aan de kruising van graspaden bij 
wandelmarkeringspaal met rode 3-hoek gaat u R.  
Aan de volgende kruising loopt RD over de 
bosweg. Negeer bosweg rechts.  Aan de 3-sprong 
gaat u L (gele pijl). Aan de kruising bij 
afsluitboom en wkp 62 gaat u RD (61) over de 
grindweg. Aan de 4-sprong bij zitbank en wkp 61 
gaat u RD/L (32) langs het weiland. Neem nu de 
eerste grindweg L (pijl). U passeert een zitbank 
en 100 m verder gaat u R (pijl) over het graspad 
gelegen tussen weiland en akker. Aan het einde 
van de akker volgt u RD het graspad.  Aan de  
T-splitsing gaat u L (pijl) over de grindweg. 
 

5. Aan de volgende T-splitsing gaat u R (pijl 32) 
over de asfaltweg. Aan de ruime 3-sprong met de 
Geliskensdijkweg, gaat u bij wkp 32 L (31) de 
brug over en ga dan meteen R (31) over het 
bospad.   
 

(Na 150 m passeert u een mooi vennetje)  
 

Volg nu geruime tijd RD het bospad door het 
“dal” van de Everlose Beek. Steek aan het einde 
bij wkp 31 de brug over en volg RD (28) het 
bospad. U komt uit het bos en ga dan aan de  
T-splitsing R en volg het grindpad met links de 
beek. Aan de 3-sprong bij zitbank en wkp 28 gaat 
u RD (42) langs zitbank over de grindweg. Na 
enige tijd wandelt u weer Boekend binnen en 
negeert u fietspad links.  Aan de 5-sprong bij  
wkp 42 gaat u RD (45) met rechts een  zitbank en 
huisnr. 35.  U komt snel weer bij de lunchroom de 
Bekkerie, de sponsor van deze wandeling, waar u 
nog iets kunt eten of drinken. 

 
Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 

 


