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blz 2 van 3
Tijdens deze afwisselende wandeling door Nationaal Park de Maasduinen wandelt u door de bossen naar
een uitkijkwand met uitzicht op het prachtige Westermeerven. Dan struint u geruime tijd door de heide over
het schitterende Landgoed De Hamert waar in de zomer de heide in bloei staat. U wandelt over een
heuvelrug met mooi uitzicht op de fraaie vennen van Pikmeeuwen Water. Via leuke bospaadjes loopt u naar
de rand van het dorp en het laatste stuk wandelt u over een mooi graspad langs de Maas terug naar het
begin. Neem voor onderweg zelf proviand mee, halverwege staan enkele zitbanken. U kunt de route
inkorten tot 9,5 km. Bij deze wandeling is het aan te raden om 1 euromunt per persoon mee te nemen,
indien men de uitkijktoren wil beklimmen.
GPS-afstand 12000 m, looptijd 2.35 uur en hoogteverschil 22 m.
Startadres: voormalig horecapand, Rijksweg Zuid 25, Wellerlooi. Tel:0478-854988.
(Parkeer aan de achterzijde op de grote parkeerplaats, navigatie: Catharinastraat 6).

990 WELLERLOOI 12 km – 9,5 km
1. Vanaf het voormalig horecapand of
parkeerplaats gaat u L (Catharinastraat). Aan de
3-sprong bij wandelknooppunt (wkp) 17 gaat u
RD (15/Catharinastraat) langs huisnr. 8 A. Voorbij
de St. Catharinakerk (1953) gaat u aan de kruising
bij wkp 15 R (50/Droogstal).

3. Voorbij het klaphek gaat u aan de 3-sprong RD
(pijl). Aan de volgende 3-sprong gaat u R langs
een berkenboom in Y-vorm. (U verlaat de witte pijl).

(De vorige kerk stammend uit 1888 werd op 5 dec.
1944 door Engels artillerievuur verwoest).

Na geruime tijd gaat u door het volgende klaphek
en ga dan aan een T-splitsing voor heuvelrug L
richting enkele bomen.

Aan de 3-sprong gaat u L (Vinkenkamp) over de
klinkerweg. Aan de T-splitsing gaat u R
(Gielenkamp). Let op! Vlak vóór huisnr. 9 gaat u
L (pijl) over het pad. Aan de Y-splitsing in het
bos gaat u R. Negeer zijpaadje links. Aan de
asfaltweg gaat u L die meteen daarna naar rechts
buigt langs recreatiepark Maas en Bos. Let op!
Circa 10 m vóór de Y-splitsing bij pijl gaat u L
(geel-rood) over het smalle bospad. Negeer
zijpaden. Aan de T-splitsing gaat u R over de
bosweg. (U verlaat hier geel-rood).
2. Aan de 3-sprong bij afsluitbomen gaat u L.
Negeer zijpaden en blijf RD lopen. Aan de 4sprong, met rechts een zandheuvel, gaat u RD
(groen). Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl/rood). (U
verlaat hier de groene route). Aan de 3-sprong bij
afsluitboom gaat u R (rood). Aan de volgende 3sprong gaat u L (pijl/rood/geel-rood). Voor
“rustgebied” buigt de weg naar rechts. Aan de Tsplitsing gaat u L (pijl/rood). Aan de volgende 3sprong gaat u bij wkp 53 RD (58/rood/geel-rood)
door het klaphek en volg de veldweg RD.
(Een eind verder passeert u links een klaphek –
Westernest- waar u L naar een vogeluitkijkhut kunt
lopen waar u prachtig uitzicht op het Westmeerven
heeft. Zeker doen! Het Westmeerven is naast het
Heerenven en het Pikmeeuwenwater een van de
bekende vennen van Landgoed de Hamert het ruim
1000 ha grote natuurgebied).

(Links van u ziet u het uitgestrekte Landgoed de
Hamert).

Degene die 9,5 km loopt, gaat hier aan de T-splitsing
R (niet scherp rechts!). Aan het asfalt – fietspad gaat
u L. Waar het asfalt - fietspad naar links buigt, gaat u
scherp R over het smalle bospaadje langs een
afgeknakte berk. Ga nu verder bij **** in punt 5.
Aan de 3-sprong voor veerooster gaat u bij wkp
56 R (57). Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong bij
wkp 57 L (60) door het klaphek.
4. Volg dan RD (wit) het zandpad omhoog met
rechts mooi uitzicht op het ven Pikmeeuwen
Water. Negeer zijpaadje links omlaag. Even
verder buigt het pad rechts omhoog over een
Maasduin. Volg geruime tijd dit mooie pad door
de heide. U passeert een klaphek en volg het
bospad. Aan de 3-sprong bij wit paaltje gaat u R
het smal bospaadje omhoog. Aan de Y splitsing
gaat u L over het paadje dat tussen twee
zandheuvels loopt. Aan de T-splitsing gaat u R.
(U passeert hier een zitbank met mooi uitzicht op de
vennen. Een mooi pauzeplekje na 6,4 km).
Aan de volgende T-splitsing gaat u R (pijl/
blauw/wit) over het brede zandpad.
5. Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u RD (blauw).
Negeer zijpaadje links. Het pad loopt dwars door
de heide. Aan de T-splitsing gaat u R over de
bosweg. Aan de 3-sprong gaat u L over het
fietspad. Let op! Waar het fietspad naar rechts
buigt (bij witte pijl), gaat u RD over het smalle
bospaadje.

**** Het paadje loopt over een heuvel heen. (Hier
en daar liggen omgevallen bomen). Aan de 3sprong bij dode berk gaat u RD (rood). Het pad
maakt een lus naar rechts. Ga door het klaphek
en loop dan RD (rood) over het prachtige
zandpad, dat u geruime RD volgt. Aan de ruime
kruising in het bos gaat u bij wkp 51 L (50) over
het fietspad. (U verlaat hier de rode route). Aan de
Y-splitsing gaat u R (pijl) over het verharde pad.
6. Aan het eind gaat u R en meteen daarna gaat
u L (pijl/fietsroute 62) over de grindweg. Aan de
kruising gaat u bij wkp 50 L (16) over de
asfaltweg. Aan de 3-sprong bij wkp 16 gaat u RD
(49) over de bosweg. Aan de T-splitsing gaat u L
(pijl) over de asfaltweg. Steek voorzichtig schuin
links de voorrangsweg over en loop RD over het
asfalt- fietspad langs de doodlopende weg.
Negeerde inrit rechts naar huis. Aan de T-

blz 3 van 3
splitsing gaat u bij wkp 49 R (10). Let op! Vlak
voordat het fietspad het bos inloopt, gaat u L
door het klaphek en loop RD naar de Maas. Het
pad buigt naar rechts en volg nu geruime tijd het
graspad langs de Maas. Blijf vlak langs de Maas
lopen. Aan het eind voor hoge struiken gaat u R
(pijl) richting uitkijktoren. Ga door het klaphek en
ga dan aan de kruising bij wkp 10 RD (17) over de
smalle asfaltweg.
(U kunt hier ook naar links lopen om de fraaie
uitkijktoren van Wellerlooi met een hoogte van 25 m
en met 125 treden te beklimmen. U dient hiervoor
echter wel 1 euromunt per persoon in de gleuf boven
het draaipoortje te stoppen, want het apparaat wisselt
niet. De toren is open van 8.00 uur tot 20.00 uur).
Steek de voorrangsweg (Rijksweg) over en u
komt weer bij het startpunt.
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