578. WELL 11km
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Tijdens deze vlakke wandeling door het prachtige natuurgebied De Maasduinen wandelt u een mooi stuk
langs het Reindersmeer. Dan door prachtige heide en bossen naar het mooi gelegen Driessenven. De
terugweg gaat ook door mooie heide. Onderweg zijn een paar zandheuvels. De hele route is onverhard en
gaat over zandpaden. Neem zelf proviand mee, na 7km staat een picknickbank. Aan het eind is een ruim
terras. Het restaurant is dagelijks open vanaf 10.00 uur.
Startadres: Restaurant De Welsche Hut, Wezerweg 13 Well.
Vanuit Well neemt u de Wezerweg richting Kevelaer. Na geruime tijd, waar de weg naar rechts buigt, rijdt u L de
parkeerplaats op.
Gps afstand: 11000m
Looptijd: 2.15 uur
Hoogteverschil: 22m

blz 2 van 2

578. WELL 11km
1. Met uw rug naar het restaurant gaat u R en
meteen RD het verharde fietspad in (rode
driehoek). Negeer meteen een zijpad rechts en
volg het fietspad. Aan de 5-sprong L het bospad
in (rood), dus het meest linkse onverharde pad.
Aan de T-splitsing R (rood en witte pijl). Voorbij
een slagboom L naar de asfaltweg. Steek de weg
over en ga RD de grindweg in langs het fietspad
(44, rood). Volg geruime tijd de rechte weg tot
aan de 3-sprong met de verharde weg Wolfsven.
Hier schuin R de brede bosweg in langs de
slagboom. Negeer alle zijpaden en loop door tot
op een grasveld met 2 picknickbanken.
2.
Hier R en volg het zandpad langs het
Reindersmeer. Steek precies RD een zandvlakte
over en volg verder het zandpad langs het meer.
Aan de 3-sprong (kp.49) RD langs het meer (99).
Let op! U loopt langs een rij naaldbomen en
infobord Reindersmeer. Aan het eind van de
naaldbomen meteen L het paadje omlaag en loop
tussen het ven en het meer door. Volg het brede
zandpad omhoog. Boven aan de kruising komt u
weer aan het hoofdpad, hier L langs een zitbank
(rood). Negeer een zijweg scherp rechts en na
50m komt u aan de 3-sprong (kp.99). Hier R (95,
geel/rood). Na 10m aan de kruising RD over de
brede zandweg. Na geruime tijd komt u aan de
T-splitsing voor een mooi ven (kp. 95), hier L
(96).
3. Let op! Voorbij het grote ven passeert u nog
een klein ven en ga dan meteen R een begroeid
bospad in door een berkenbos. Bij de bosrand
maakt u een haakse bocht naar L.
Volg nu
geruime tijd dit mooi begroeide paadje RD dwars
door de heide. Aan de T-splitsing voor wat dunne
berken L over de zandweg. U komt aan de
kruising met een brede bosweg (kp. 96). Hier R
(97). Voorbij een slagboom komt u aan een 3sprong (kp.97), hier R (98). Negeer een bosweg
links en ga 50m verder aan de kruising met
houten hek RD het fietspad in (witte pijl,

fietsroute 82).
Volg geruime tijd het rechte
bospad en dan passeert u een mooi stukje heide.
Volg het pad RD over een heuveltje en loop door
tot aan de kruising (kp. 98), hier R (88).
4.
Bij een zandheuvel passeert u een
picknickbank, een mooi plekje na 7km. U komt
aan de 3-sprong (kp.88), hier R door het klaphek
en volg het zandpad (72). Na enige tijd lopen we
langs het mooi gelegen Driessenven. (Links van
u achter de heuvel ligt net over de Duitse grens
Airport Weeze). Voorbij het ven aan de 3-sprong
RD over de veldweg. Negeer een veldweg links
en u passeert nog een kleiner ven. Ga door een
klaphek en volg RD het graspad. U komt aan de
kruising (kp.72), hier RD over de zandweg (68).
(Loop langs de kant van de weg, daar is de
ondergrond wat harder). Negeer alle zijpaden en
blijf geruime tijd de weg volgen door de heide
(witte pijl).
Aan de 3-sprong, waar aan de
linkerzijde een bos begint, RD (witte pijl).
5. Aan de 3-sprong met kp. 68 RD langs een
schaapskooi (94). Aan de kruising met banken
en infobord RD de bosweg in (witte pijl) en
negeer meteen een ruiterpad rechts. Aan de
kruising met een smal paadje RD. Loop door tot
aan de verkeersweg. Steek schuin rechts de weg
over langs een infobord, steek RD de
parkeerstrook over en ga RD het bospad in
(wandelroute Wellse Hut, rood). Voorbij een rood
paaltje aan de T-splitsing L de heuvel op door het
heidegebied. Houd links aan het smalle pad
omhoog. Boven negeert u het zijpad rechts en na
20m komt u aan een 3-sprong met rood paaltje.
Hier R het pad omhoog. Boven RD door het
heidegebied (witte pijl en rood). Het pad kronkelt
over wat zandheuvels en aan de 3-sprong RD
omlaag (U verlaat de rode route). Aan de Tsplitsing R en dan aan de T-splitsing L over het
fietspad. U komt weer bij het restaurant waar u
nog iets kunt eten of drinken.
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