568. VELDEN 10,6km
www.wandelgidslimburg.com
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze vlakke en schaduwrijke boswandeling wandelt u door de mooie bossen van de Schandelose
Heide en door het schitterende natuurgebied Ravenvennen met prachtige vennen. De hele route gaat over
onverharde graspaden, veldwegen en bospaden. Ook passeert u enkele Maasduinen (zandheuvels). Neem
zelf proviand mee, er staan voldoende zitbanken onderweg. Aan het eind kunt u een lekkere pannenkoek
eten.
Startadres: Café restaurant Jagersrust, Straelseweg 35 Velden.
De parkeerplaats is aan de achterkant, rij links van het restaurant de grindweg in en dan R de parkeerplaats op.
Gps afstand: 10600m
Looptijd: 2.15 uur
Hoogteverschil: 10m
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
gekopiëerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl
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568. VELDEN 10,6km
1. Met uw rug naar de ingang van het restaurant
loopt u R naar de asfaltweg. Hier L en na 25m R
langs een standbeeldje het graspad in, dus rechts
langs de beek. Volg geruime tijd de beek, we
lopen
hier
precies
over
de
grenslijn
Nederland/Duitsland. Het pad maakt een paar
haakse bochten en bij een betonnen put in de
grond buigt u naar links. Negeer een breed
graspad links. Het pad wordt een veldweg en
buigt naar rechts. Aan de kruising met een
fietspad RD over de grindweg en na 30m aan de
3-sprong RD over de asfaltweg. Ga na 200m R de
grindweg in.
2. Aan de kruising met slagboom L de bosweg in
(blauw en geel/rood). Negeer een graspad links
en volg de weg tussen de velden door. Loop dan
het bos in. (Zodra u het bos inloopt kunt u L een
paadje inlopen naar een mooi ven). Aan de 3sprong met boom in het midden L (blauw en
geel/rood). Aan de kruising met slagboom RD.
Aan de ruime kruising met bord Ravenvennen RD
(blauw). Aan de 3-sprong R (blauw5). Aan de Ysplitsing met zitbank R over de veldweg. Aan de
T-splitsing L langs de bosrand. Aan het eind van
de akker bij de kruising R de bosweg in langs het
bord Ravenvennen. Negeer een bosweg links en
blijf de afrastering volgen. Aan de 3-sprong met
een graspad RD (blauw5).
3. U loopt het bos in en meteen aan de 3-sprong
R (blauw). Kort daarna aan de kruising RD langs
de slagboom over de ruiterroute (blauw5). Aan
de ruime schuine kruising RD over de ruiterroute
(blauw5). Voorbij een slagboom aan de 3-sprong
RD langs een weiland. Loop het bos in en neem
meteen het eerste bospad R langs een slagboom
(Opengesteld). Volg geruime tijd het bospad. Let
op! Aan het eind van een open stuk met gras
begroeid heide aan de linkerkant komt u aan een
3-sprong met rechts een met braamstruiken
begroeide groene zitbank. Hier L het pad in langs
wat berken. Aan de T-splitsing L.
Aan de
kruising met een ruiterpad RD over het smallere
bospad. Aan de T-splitsing met slagboom R over
de brede bosweg. U komt aan een kruising met 2
slagbomen en zitbank, een prima pauzeplek na
5,3km.
4.
Hier R (rood en geel/rood). Aan de ruime
kruising met een ruiterpad RD (rood en
geel/rood).
Aan de ongelijke kruising L iets
omhoog langs een mooi vennetje. Aan de 3-

sprong met tweestammige berk R.
Aan de Tsplitsing voor een heidegebied L (rood en
geel/rood). U komt aan een open plek met wat
boomstronken, hier RD het zandpad omhoog
(rood). Negeer zijpaden en blijf RD het zandpad
volgen. U passeert een zitbank met uitzicht op
een zandheuvel. Aan de kruising R het bospad in
(groen en geel/rood). Rechts ziet u weer de
zandheuvel en volg het pad langs het
heidegebied. Let op de linkerzijde!
5. Neem het eerste houten klaphek L en volg het
voetpad tussen de vennen door. Aan de Ysplitsing R aanhouden tussen nog wat vennen
door. Negeer bij een ven aan de rechterzijde een
smal zijpaadje rechts en buig links naar het grote
ven. Vlak vóór het grote ven R langs een mooie
overhangende boom, midden tussen de heide
door. Via een klaphek komt u aan een dwarspad
voor een zandheuvel, hier L. Loop RD het bos in.
Aan de eerste kruising (met rechts een groen
paaltje) L het bospad in. Ga aan het eind L door
het klaphek en dan RD het graspad iets omhoog
(groen en geel/rood en blauw4). Let nu goed op!
Na 100m komt u bij een tweestammige boom aan
de rechterzijde.
6. Ga hier schuin rechts onder deze boom door
en volg het smalle paadje tussen de
heidestruikjes (Het begin is wat moeilijk te zien). In
de zomer bloeit hier prachtig de heide. Ga aan
het eind door het klaphek en volg het bospad.
Aan de kruising L en weer door een klaphek. Na
20m passeert u een zitbank en volg het pad langs
het ven dat aan uw rechterzijde ligt. Het pad
buigt L omhoog over de zandheuvel (blauw) en
aan de overkant gaat u R door het klaphek (blauw
en groen). Volg dan de brede bosweg. Neem bij
een breed houten hek de eerste bosweg R
(blauw). Negeer een ruiterpad links omhoog.
7. Aan de T-splitsing L (blauw). Ga na 20m R het
graspad in langs de slagboom (blauw). Aan de Tsplitsing L over de grindweg, u verlaat de blauwe
route. Aan de T-splitsing met de asfaltweg R.
Waar rechts het bos begint neemt u aan de
rechterzijde het fietspad, evenwijdig aan de weg.
Buig met het fietspad en de weg mee naar rechts.
De beschrijving kan nu weg want we volgen dit
pad ca. 1km. Ter hoogte van de parkeerplaats L
terug naar het restaurant waar u een van de
overheerlijke pannenkoeken kunt proeven.
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