Trage Tocht Wellerlooi
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Looierheide, Landgoed de Hamert en de Maas
We maken een prachtige wandeling in het Noord-Limburgse Nationaal Park De
Maasduinen vanuit Wellerlooi. Na de aanloop over een lang recht bospad komen we op
Landgoed De Hamert van het Limburgs Landschap. We volgen de rand van de
heuvelachtige Maasduinen en de Dikkenberg met uitzicht over het boerenland en even
daarna de langgerekte plassen van het Heerenven. Verderop passeren we het
Westernest, een vogelkijkhut bij het Westermeerven. Volgt een mooi traject over de hoge
duinen langs een groot heideveld met grazende Kempische heideschapen en langs de
vennen van het Pikmeeuwenwater. Verderop is de wandeling langs de kronkelende en
snelstromende beek van het Geldernsch-Nierskanaal met het natte broekbos een waar
hoogtepunt op deze tocht. En kort daarna is de stop bij pannenkoekenhuis Jachthut Op
den Hamer, tevens ontvangstlocatie van het NP De Maasduinen, ook niet te versmaden.
De route vervolgt over een uitgestrekt heideveld en over de heuvelachtige stuifduinen
naar de Stalberg in het Maasdal. Hier genieten we nog even van een heel ander soort
landschap, de ruige natuur in de uiterwaarden langs de rivier waar Galloways lopen te
grazen.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats ga je bij de wegwijzer rechtsaf richting Landgoed De Hamert.
Op kruising bij knooppunt 15 rechtdoor. Deze weg steeds rechtdoor volgen. Je verlaat
Wellerlooi en direct daarna schuin rechts aanhouden in de richting van een houten
afsluitboom. Je passeert een infopaneel over de Looierheide en je volgt een bospad. Dit
pad blijf je ruim 1 km steeds rechtdoor volgen, dus alle zijpaden negeren. Je passeert
dan een afsluitboom en je komt op een kruising met een breed bospad. Hier ga je
rechtdoor langs een bordje van het Limburgs Landschap en door een klaphekje en dit
pad direct met en bocht naar links volgen. Een pad naar rechts negeren. Je loopt op de
rand van de Maasduinen met aan je linkerhand zicht op het boerenland. Nog een keer
een pad naar rechts negeren, paaltjes met rode en groene kop. Aan je linkerhand een
grote langgerekte plas. Je komt op een driesprong.
2. Hier ga je rechtsaf naar beneden. Nu op een driesprong linksaf. Even verder loop je
over de heide in de richting van een houten hek. Een pad naar links negeren. Bij het hek
ga je door een klaphekje en je vervolgt het pad door het bos. Aan het eind linksaf. Je
komt op een driesprong. Hier ga je linksaf, paal met rode kop. Even daarna op een
driesprong bij een houten afsluitboom ga je rechtsaf. Op een volgende driesprong dit pad
met een bocht naar links volgen. Dan bij een bordje ?'Rustgebied?' met het pad
meebuigen naar rechts. Op een driesprong links meebuigen. Een pad naar rechts
negeren en direct daarna door een klaphekje en rechtdoor. Je passeert aan je linkerhand
het Westernest, een vogelkijkhut. Direct daarna een pad naar rechts negeren. Nu ga je
op de hoek van een groot open gebied schuin rechtsaf.
3. Je volgt dit pad met het open gebied aan je linkerhand ca. 650 meter. Dan ga je weer
door een klaphekje en je komt even daarna uit op een ander pad. Hier ga je linksaf. Na
ca. 350 meter op een driesprong neem je het eerste pad naar rechts. Aan het eind linksaf
door een klaphekje en je volgt een pad over de duinen. Na ruim 400 meter met dit pad
meebuigen naar rechts. Je gaat door een klaphekje en je vervolgt het pad. Op een
driesprong bij een paaltje met witte kop rechtdoor. Op een kruising linksaf, paaltje met
witte kop en geel-rood. Je passeert een paaltje met witte en groene kop. Je loopt over
een heideveld. Op een Y-splitsing rechtdoor. Je gaat weer door een klaphekje en je
vervolgt het pad, dat gaat dalen. Je komt uit vlak voor een afsluitboom en een asfaltweg.
4. Hier ga je op kruising met een smaller paadje rechtsaf, paal met rode kop. Je steekt
een asfaltpad over en je vervolgt het paadje langs een bordje ?'Welkom in de
Maasduinen?', nog steeds paal met rode kop. Verderop loop je langs het GeldernschNierskanaal aan je linkerhand. Dit kronkelpaadje steeds blijven volgen langs het water.
Ook na het passeren van het infobord over het Geldernsch-Nierskanaal blijf je dit pad
volgen. Je komt uit bij een asfaltpad. (Hier linksaf voor Jachthut Op den Hamer.)
Oversteken en tussen houten paaltjes door, een bospad met diverse markeringen. Direct
een pad naar rechts negeren. Paaltjes rood, wit en blauw. Daarna een pad naar links
negeren, nu nog wit en rood. Je gaat door een klaphekje en dan neem je het eerste pad
naar rechts, nu alleen nog wit. Je loopt langs een heideveld. Een pad naar rechts
negeren, je passeert een bankje. Nog een pad naar rechts naar het kruis negeren en kort
daarna op de kruising linksaf over de heide. Een pad schuin van rechts omhoog negeren.

5. Op een kruising met een ander pad ga je rechtdoor. Je passeert een bijenstal aan je
linkerhand, paal met blauwe kop. Aan het eind rechtsaf. Even daarna neem je het eerste
pad links, dan weer in een wat meer bosrijke omgeving. Even verder op Y-splitsing waar
dit pad met een flauwe bocht naar rechts gaat moet je links aanhouden, een pad dat even
verder omhoog gaat. Dit pad steeds volgen, een pad naar rechts negeren en dan weer
paal met rode kop. Dit pad met een bocht naar rechts volgen een kuil in. Je gaat door een
klaphekje en je vervolgt het pad, paal met rode kop. Dit pad over de duinheuvels steeds
blijven volgen. Verderop buigt het pad naar rechts en je komt al snel op een kruising. Hier
ga je linksaf. Op een Y-splitsing links aanhouden. Je komt uit op een brede bosweg. Hier
ga je rechtsaf. Je passeert een afsluitboom en even daarna neem je het eerste pad naar
links richting fietsknooppunt 62. Je passeert het huis ?'Eldorado?' aan je rechterhand.
6. Nu op een kruising linksaf, asfaltweggetje. Op een volgende driesprong bij een huis
en knooppunt 16 rechtdoor, bospad. Je komt uit op een asfaltweg. Hier ga je linksaf
richting de voorrangsweg. Bij de voorrangsweg oversteken en linksaf over het fietspad.
Kort daarna schuin rechtsaf, een brede onverharde weg met fietspad. Waar dit pad naar
rechts buigt naar een boerderij ga je rechtdoor over of naast het fietspad. Dit pad met een
bocht naar rechts volgen. Je komt bij de Maas en buigt weer mee naar rechts. Waar het
fietspad omhoog gaat een stukje bos in, ga je linksaf door een klaphekje over gras naar
de Maas. Voor de Maas rechtsaf.
7. Je kunt na krap 300 meter weer rechtsaf omhoog naar een klaphekje. (Je kunt hier
ook ca. 750 meter door blijven lopen langs het water tot je niet verder kunt. Daar ga je
dan rechtsaf naar het klaphekje. Je komt uit bij een fietspad en knooppunt 10. Hier schuin
rechts oversteken, asfalt en zie verder bij #.) Je komt dan uit in de bocht van het fietspad
bij een bankje. Hier ga je dan linksaf. Je volgt het fietspad ca. 750 meter. Bij knooppunt
10 ga je rechtsaf, asfalt. #Je komt bij de voorrangsweg. Hier oversteken en rechtdoor
tussen fietsenrekken door. *Deze weg volgen tot een driesprong. Hier ga je linksaf,
Looierweg die direct overgaat in Catharinastraat. Rechtdoor en je komt weer bij het
parkeerterrein bij de kerk.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Café Het Centrum, Catharinastraat 18, 5856 AT Wellerlooi.
Parkeren
Ruim parkeerterrein bij Café Het Centrum en de kerk.
Openbaar vervoer
Wellerlooi, bushalte Catharinastraat, lijn 83 van/naar station Nijmegen en/of Venlo. Je
loopt vanaf de bushalte in de richting van De Smid en daar tegenover ga je linksaf tussen
de fietsenrekken door. Zie verder in de routebeschrijving onder punt 7 bij *.
Lengte van de wandeling
16 km.
Horeca onderweg
Café Het Centrum in Wellerlooi, http://www.cafehetcentrumwellerlooi.nl/ en
pannenkoekenhuis Jachthut Op den Hamer, http://www.dejachthut.nl/.
Percentage verhard-onverhard
15%-85%.

Tip: Na punt 7 kom je aan de rand van het Maasdal langs een nieuwe, hoge uitkijktoren.
De toegang kost 1 euro en kan alleen contant met een 1 euromunt betaald worden.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-wellerlooi/15619/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen
en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Rob Wolfs. Lopen door landelijk Limburg. € 14,95, ISBN: 978-90-78641-48-3. In deze
wandelgids rekent Rob Wolfs af met het vooroordeel dat Noord- en Midden-Limburg
slechts gebieden zijn waar je doorheen moet rijden om in Zuid-Limburg te komen. In 18
prachtige routes laat hij zien dat het de moeite loont om eerder uit te stappen. Kuier door
pittoreske plaatsjes in het Maasdal en ontdek de wouden rond de Limburgse meren. Een
onontdekte wereld waar de schaapsherderin haar schapen hoedt en menig café over
een duimendikke bierkaart beschikt. Een lofzang op landelijk Limburg. De gids is
verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl

