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Struinen door de Maasduinen
Zandtrappen tussen Well en Nieuw Bergen
Door: Frans Sijben, Nijmegen
Waarom honderden kilometers rijden voor zee, zandduinen en bos? Nog geen honderd
kilometer van Maastricht zijn er ook duinen. Niet naar Bergen aan Zee maar naar de
Maasduinen tussen Nieuw-Bergen en Well. Trek uw wandelschoenen aan en geniet van meren,
vennen, duinen, bos, heide en grasvlakten. Vanaf Well bent u 17 of 21 kilometer onderweg in de
natuur. Een keer komt u in de bewoonde wereld om te drinken of eten: "de Wellsche Hut". Door
bos en langs het water gaat u weer terug naar Well. Waar kunt u in Nederland nog vier tot vijf
uur onafgebroken in de natuur dwalen? Met deze wandeling heeft u die kans: grijp hem.
Hoe bereikt u het startpunt?
U start in Well op het parkeerterrein tegenover "Cafe Restaurant Vink". Deze gelegenheid ligt in Well
aan rijksweg N271 tegenover de dwarsweg naar Kevelaer en Wellse Hut.
Per Openbaar vervoer:
Vanuit Venlo of Nijmegen: buslijn 83 van Veolia. Stap uit in Well bij halte "Cafe Restaurant Vink" aan
de N271.
Met de auto:
Neem op autoweg A73 (Venlo – Nijmegen) afslag 9: "Helmond, Maasduinen, Wanssum". Ga rechtsaf
via de N270 naar "Oostrum en Wanssum". Rij door Wanssum en ga verder over de Maasbrug. Op de
T-splitsing met de N271 gaat u linksaf. Sla meteen daarna linksaf naar Well. Sla eerste zijweg in naar
rechts: daar ligt Cafe Restaurant Vink. De parkeerplaats ligt aan de rechterkant van de weg.
De samenstelling van de route
Dit voetspoor is 21,5 kilometer lang; er is de mogelijkheid van een afkorting tot 17 kilometer.
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De Route
Van Restaurant Vink (punt A) naar punt B (8,5 kilometer)
Van Well naar Reindersmeer ( 3 kilometer).
Loop vanaf de parkeerplaats naar de N271. Steek deze over in de richting van de verkeersweg naar
"Kevelaer & Wellse Hut". Sla deze weg in: de Wezerweg. Loop over het fietspad aan de linker
wegkant. De weg maakt al snel een bocht naar rechts. Steek nu de weg over en loop aan de overkant
de parkeerplaats op. Rechts ziet u een hekwerk en aan de linkerkant komen een picknicktafel en
een informatiebord "Bosserheide". Bij het informatiebord starten twee paaltjeswandelingen door
de Bosserheide: de witte (2 kilometer) en de groene (3 kilometer) route. Deze wandeling gaat
heen en komt terug door de "Bosserheide". Voor een deel valt deze wandeling samen met deze
paaltjesroutes. Voorbij het infobord loopt u naar rechts in de richting van het klapdeurtje in het hek.
Daardoor komt u in het bos van Bosscherheide. Hier start ook de witte paaltjesroute".
Bosserheide is een natuurgebied dat aan beide kanten van de Wezerweg ligt. Het is
in beheer van het "Limburgs Landschap". Het gebied bestaat uit droog naaldhout, hakhout,
heide en stuifzandgebieden. Wie oplet ziet de verschillende ontwikkelingsstadia van
stuifzand naar naald- en loofbos via de tussenstap van korstmos. Op het stuifzand
komen levendbarende hagedissen voor. Het bos is het terrein van buizerd en havik. Ook de
boomleeuwerik voelt zich hier thuis.
Loop verder via het paadje achter het poortje. Ga op de T-splitsing naar links. Meteen daarna komt er
een onduidelijke 3-sprong: ga hier rechtsaf over het bruggetje de beek over.
Dit is de Molenbeek die door het bos van Bosserheide stroomt. Deze voert het water van de
landbouwgebieden af naar de Maas. Achter de Molenbeek slaat u voor de bank het bospaadje
in naar rechts. Het pad komt uit op een grote 3-sprong.
OVERSTAP 13 (naar STRUINROUTE 13 Maasduinen Knikkerdorp): Volg in STRUINROUTE 13 de
route vanaf INSTAP 8.
Ga op de 3-sprong naar links. Volg dit pad: u loopt een hele tijd door het bos. Ga op de 3-sprong
rechtdoor verder. Uiteindelijk komt u op een T-splitsing: ga hier naar links. Het is een zanderig pad dat
u rechtdoor volgt. Negeer de zijpaden. Op een soort 3-sprong houdt u een links aan om bij
het bruggetje over de Molenbeek te komen.
INSTAP 13 (vanuit STRUINROUTE 13 Maasduinen Knikkerdorp).
Loop daarna rechtdoor verder tot bij het poortje in de omheining. Daarachter ligt de Wezerweg die u
oversteekt. Aan de overkant steekt u het fietspad over en gaat door een klapdeurtje "Bosserheide" in.
Ga op het daar achterliggend bospad verder. Loop naar de rustbank met daarachter een groot
stuifduin. Sla voor die bank rechtsaf de bosweg in en loop langs het stuifduin (aan uw
linkerkant). Twee keer komt er een 3-sprong waar u rechtdoor gaat. Volg het pad verder
rechtdoorgaand: tot bij het begin van akkers aan uw rechterkant. Daar slaat het pad linksaf het bos in.
Het pad maakt een bocht naar rechts. Kronkelend gaat het pad door het bos met aan de rechterkant
zicht op akkers. Bij het einde van de akkers buigt het pad met een bocht naar links het bos in.
Volg daarna het pad met kronkels tot op een T-splitsing: ga hier naar rechts. U bent nu op een
smal bospad. Parallel daaraan loopt aan de linkerkant een paardenroute. Het pad komt uit op een 3sprong met een breed grindpad: ga rechtsaf. Volg nu dit grindpad tot op de T-splitsing met een brede
bosweg (tevens fietsroute). Ga op deze grindweg linksaf. Op de y-splitsing verlaat u het grindpad: ga
links verder over het zandpad. U komt iets verderop bij de grote waterplas: het Reindersmeer.
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Een boogje om het Reindersmeer (2,75 kilometer)
Ga voor het water rechtsaf over de zandstrook tussen de bosrand en het Reindersmeer.
Het Reindersmeer is het overblijfsel van de ontzandingsindustrie. Tot ver in de jaren negentig
is hier zand ontgonnen oor de fabricage van beton en metselzand. Het resultaat: een
waterplas met een omtrek van ongeveer 8 kilometer. Deze plas is via een kanaal verbonden met
het grote Leukermeer. Een sluis voorkomt dat het Reindersmeer leegstroomt
via dat Leukermeer in de Maas. Inmiddels ontwikkelt zich na tien jaar een nieuwe natuur
rondom en op het Reindersmeer.
Bij een picknicktafel komt u op een 3-sprong met het grindpad: ga hier linksaf verder. Iets verderop
komt er een y-splitsing van de zandstrook met het fietspad. Ga hier linksaf over de zandstrook en
passeer de picknicktafel. U loopt nu tussen het Reindersmeer en de bosrand. Maak met de
zandstrook een bocht naar links. Daarna volgen een bocht naar rechts en naar links. Dan komt u op
een 3-sprong met twee picknicktafels: hier gaat u rechtsaf over het graspad. Meteen daarna komt er
een 3-sprong met het grindpad. Ga hier rechtdoor verder over de grindweg. Sla (na ongeveer 25
meter) de bosweg in naar links (route van rode streepje). Het pad stijgt eerst en daalt daarna af tot in
een dal in het bos: daar komt u langs een picknicktafel aan de rechterkant. Daarna stijgt het pad weer
kronkelend de heuvel op. Met een bocht naar rechts bereikt u de top van de heuvel. Dan daalt u weer
de helling af. Beneden maakt het pad een bocht naar rechts. U loopt nu over de zandstrook langs het
water (links). Het pad maakt een grote boog om een uitloper van het Reindersmeer. Dan volgt u het
pad dat rechtsaf het bos ingaat.
Op dit pad ziet u de paaltjes met een rode streep. Deze markeren een wandeling van 8
kilometer rondom het Reindersmeer. De zandige oevers van het meer zijn de nestelplaats van
oeverzwaluwen en ijsvogels. Graafbijen en graafwespen maken ook graag een hol in het zand.
Het meer biedt plaats aan veel watervogels: kiekendief en zeearend komen er zelfs voor.
Volg dit pad tot op een T-splitsing: ga hier naar links over een breed bospad. Dit brengt u al snel tot bij
een zandkom met daarachter het Reindersmeer. Sla vóór de zandkuil rechtsaf: over een breed pad in
de richting van het bos. Vrijwel meteen komt er in het bos een 3-sprong: ga rechtsaf. Volg deze brede
bosweg en negeer alle zijpaden. Ga op de 4-sprong rechtdoor. Aan uw rechterkant komt een prachtig
uitzicht op heide en duinheuvels. Volg deze zandweg totdat u voor het Reindersmeer staat. Volg even
e
naar rechts de zandstrook langs de waterplas. Sla het 1 pad in naar rechts. Dit ligt achter een
dennenbosje (rechterkant van het pad) ongeveer bij het tweede eilandje in het water. Aan uw
linkerkant ligt nu een grote heidevlakte met vennen: de Bergerheide. De zandweg eindigt op een Tsplitsing.
De Bergerheide is een groot natuurgebied ten zuidoosten van Bergen. Vroeger was het een
uitgestrekt heidegebied dat eigendom was van de boeren van Bergen.Daarom had het ook
wel de naam "Gemeenteheide". Op deze heide liet men de schaapskudden grazen die voor
de mest voor de akkers moesten zorgen.
Op weg naar de Maasduinen (2,75 kilometer)
Ga op de T-splitsing linksaf. U volgt nu een hele tijd een brede zandweg. Links ligt een
groot natuurontwikkelingsterrein: Stuifzandherstel Bergerheide. Lees ook het informatiebord dat u aan
de linkerkant van de weg tegenkomt. U loopt tussen de stuifzandduinen (links) en de heide en ruige
velden (rechts). Negeer de schuine weg van rechts. Na deze zijweg staat er aan de rechterkant van
de weg de omheining van een begrazingsterrein. Iets verderop loopt u tussen prikkeldraad aan beide
kanten van de zandweg. Bij de houten slagboom maakt de prikkeldraad-omheining aan de rechterkant
een bocht naar rechts. Sla hier de zijweg in naar rechts. U loopt langs de bosrand met de omheining
van het begrazingsgebied aan uw rechterkant. Volg dit pad tot bij de 4-sprong die naar rechts toegang
geeft tot het begrazingsgebied. Ga op deze kruising linksaf: u gaat het bos in. Negeer na enkele
meters de ruitersroute naar rechts. Loop nog even verder rechtdoor en sla de eerste bosweg in naar
rechts. Passeer de slagboom en blijf daarna rechtdoor lopen. Onderweg loopt u langs het bord
"Maasduinen". Loop door tot op een T-splitsing. U bent op punt B van de route aangekomen.
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De Maasduinen is de naam van het nationaal park van Noord Limburg dat genoemd is naar de
stuifzandduinen alhier. De Maasduinen bestaat uit een aaneengesloten natuurgebied tussen de
A77 bij Gennep en het Geldern-Niers-kanaal bij de Hamert. De totale grootte: 4200 hectare. In
1996 was landgoed de Hamert al aangewezen als nationaal Park. In 1998 is het park echter
uitgebreid naar het huidige gebied van de Maasduinen.
Punt B: kiezen tussen lange of korte route.
Schuwt u niet een wandeling van 21 kilometer dan kiest u op dit punt voor de lange route. Wilt u
niet zo lang lopen dan kiest u voor de korte route van 17 kilometer. Voor de 17 kilometer gaat u verder
in de tekst bij: Korte route van B naar C. Voor de 21 kilometer volgt u de tekst vanaf: Lange route van
B naar C.

Korte route van punt B naar C: (0,2 kilometer).
U gaat op de T-splitsing naar rechts: loop de zandweg af en negeer alle zijwegen van rechts. Enige
honderden meters verder komen er aan uw linkerkant zandduinen. Iets daarna komt er aan de
rechterkant een klapdeurtje naar het begrazingsgebied. Dit klapdeurtje is punt C van de
wandeling. Ga verder in de tekst bij: Vanuit punt C door het begrazingsgebied.

Lange route van B naar C (5 kilometer)
Naar het Eendenmeer (4,4 kilometer).
Ga op de T-splitsing naar links: een brede bosweg. Loop langs de slagboom. Ga meteen daarachter
de 1e bosweg in naar rechts. Volg de bocht naar links. U passeert een groen hekwerk aan uw
rechterkant. Dan komt u langs huisnummer 13. Het pad brengt u bij een kruisende asfaltweg: de Oude
Baan. Ga hierop naar rechts. Bij de 4-sprong gaat u naar rechts: de Ontginningsweg. Volg deze enige
honderden meters. Na de bocht naar rechts ziet u aan de rechterkant een informatiebord en een
picknickbank. Hier is een stuifduinenterrein in wording.
Let eens goed op het rulle zand op deze zandheuvels: hier is stuifzand actief. Op warme
zomerdagen krijgen de Maasduinen iets van een woestijn: overdag wordt het zand kokend heet
terwijl het in de nacht tientallen graden afkoelt. Alleen speciale planten zijn aan deze enorme
temperatuurwisselingen aangepast: korstmossen en zandzegge.
Aan de linkerkant gaat het bos over in een ruige grasvlakte. Loop nu ongeveer 30 meter verder. Sla
dan linksaf: over de parkeerstrook naar de houten slagboom met het bordje "Gemeentebossen
Bergen".
Duinen, vennen en heide voordat de terugtocht begint.
Ga achter de slagboom rechtdoor verder op het zandpad. Loop naar de meerstammige berk. Ga op
de 3-sprong daarnaast naar rechts. U komt enkele meters verder op een 4-sprong: ga hier naar links.
U loopt langs een berk over een brede grindweg. Iets verderop komt er een bankje aan uw linkerkant.
Ga op de volgende 4-sprong naar rechts: een schuine grindweg met de rode
streeppaaltjes( rolstoelroute). Volg dit pad. Hou de hoge heuvel aan uw linkerkant. Tenslotte loopt u
tussen de hoge zandheuvel (links) en een ven (rechts).
Ga daar rechtdoor verder door het bosje. Na het bosje loopt u verder in de richting van de kruising met
de twee houten borden. Hou op de y-splitsing rechts aan en u komt naast het houten bord met de
tekst "Einde Ceresweg". Sla op de kruising bij dit bord rechtsaf. Volg de brede grindweg met de
paaltjes van de rolstoelroute. Aan de linkerkant ligt het bos en komen er later zandheuvels. Aan uw
rechterkant kijkt u uit op een prachtig vennengebied. Het grindpad kronkelt door en langs het bos over
de heuvels. Na een bank en een paadje van links duikt het grindpad weer het bos in. Het kronkelt door
dit bos. Na een bocht naar links met een bank aan de linkerzijde komt er een 4-sprong met een
slagboom aan de overkant.
OVERSTAP 10 (naar STRUINROUTE 10 Maasduinen Afferden Nieuwbergen): volg in
STRUINROUTE 10 de route vanaf INSTAP 8.
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Ga op deze 4-sprong rechtsaf: weer een brede grindweg met de paaltjes van de rolstoelroute.
U bent hier op de Gemeenteheide van Bergen. Vroeger liepen hier de schaapskudden die de
mest voor de akkers moesten leveren. Er is nog maar weinig heide over. In het verleden is de
heide bebost voor de productie van stuthout voor de mijnen. Nu worden de bossen uitgedund
en soortenrijker gemaakt om de eentonigheid te doorbreken. De heide wordt door begrazing
instandgehouden.
Er komen twee banken in de bosrand aan de linkerkant. Negeer de bosweg van links achter een
houten slagboom. Ga op de volgende 4-sprong voor de slagboom naar rechts: nog steeds de
rolstoelroute. Loop langs de zitbank op een heuveltje aan de linkerkant van de zandweg. Rechts en
links liggen uitgestrekte heidevelden. Later loopt er evenwijdig aan de linkerkant van het zandpad een
lange rug van zandheuvels. Ga op de 4-sprong van zandpaden rechtdoor verder. Na een zitbank aan
de linkerkant van de zandweg negeer u het pad van links.
INSTAP 10 (vanuit STRUINROUTE 10 Maasduinen Afferden Nieuwbergen).
Het pad komt uit op een 4-sprong. Rechts ligt een waterplasje en aan de overkant staat een
tweestammige berk. Ga op deze kruising linksaf (roodgele route). Loop over deze zandweg tussen en
over de zandduinen naar een berkenbosje. Volg dit pad door het bosje en maak de bocht naar rechts
tussen de houten paaltjes door. Ga op een 3-sprong rechtdoor verder en loop tot op de asfaltweg.
Steek deze over en ga aan de overzijde op de veldweg verder in de richting van het bos. Rechts
liggen akkers. Ga bij het bos langs de houten slagboom verder: volg het zandpad. In het bos staan
links dennen en rechts sparren. Volg het zandpad (parallel ligt aan de linkerkant een fietspad van
grind). Verderop komt het pad langs akkers (rechts). Maak met zandpad de bocht naar rechts
(roodgele route) dat daarna uitkomt op het fietspad. Volg dit pad met akkers (rechts). Aan de
linkerkant ziet u het hekwerk van het begrazingsgebied. Na een bocht naar links komt er
een klapdeurtje in het hekwerk. Dit geeft toegang tot het begrazingsgebied. Bij dit klapdeurtje bent u
op punt C van de wandeling.
Van Punt C via Wellsche hut terug naar Well (Afstand: 8,6 kilometer)
Vanuit punt C door het begrazingsgebied (1,9 km)
Ga door het klapdeurtje het gebied in (ook de roodgele route). Volg de zandweg achter het
klapdeurtje. Deze kronkelt over en tussen de zandduinen. Verderop loopt het pad tussen een rug van
zandduinen (links) en een groot ven (rechts). U kijkt uit op het prachtige Driessensven..
Het Driessensven is een goed voorbeeld van herstelde natuur. In het verleden zijn vennen
dichtgegooid voor landbouwgrond. Nu worden deze vroegere vennen weer uitgegraven en de
voedselrijke laag verwijderd. Zo is onlangs het Driessenven weer tot leven gekomen. Iets
verderop liggen nog twee vennetjes in wording.
Na het ven loopt u van de alleenstaande eik (linkerkant van het pad) naar de alleenstaande den
(links). Maak bij die den een bocht naar links: ga daarna weer rechtdoor verder. Rechts ligt een
vennetje in wording.
Vennen worden alleen maar gevoed door regenwater. Het zijn kommetjes op zandgronden waar
het water niet weg kan omdat de ondergrond ondoordringbaar is. Vennen staan niet in contact
met het grondwater. Daardoor krijgt het water een grote zuurwaarde.
Ga via het klapdeurtje het begrazingsgebied uit. U loopt nu tussen de prikkeldraad van het
begrazingsgebieden (links) en de akkers (rechts). Bij het einde van het prikkeldraad komt u op een 4sprong van zandwegen. Ga hier rechtdoor verder. Aan de linkerkant van het pad ligt een rug van
zandduinen; rechts van het pad wisselen heide en bospercelen elkaar af. Ga rechtdoor bij de drie
zijwegen van rechts.
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Eerst naar de Wellsche hut (1,75 kilometer)
Bij de derde zijweg van rechts staat een vierstammige berk. Ga hier rechtdoor. Meteen daarna komt er
een y-splitsing. Hou hier rechts aan: dit betekent rechtdoor gaan. Aan de linkerkant van de
zandweg liggen zandheuvels met heidevelden; rechts ligt een groot open terrein. Ga op de volgende
4-sprong rechtdoor en loop in de richting van het gebouw in de verte: de schaapskooi. Onderweg ziet
u bordjes van de lammetjesroute met vragen over de natuur.
De gemeente Bergen heeft onlangs de schaapskooi gebouwd. Hier kan de schaapskudde
onderdak vinden. Naast de schaapkooi liggen wilde akkers. Deze worden nu nog beheerd als
akkers maar met een natuurlijke begroeiing. Daardoor worden zeldzame vlinders en vogels
aangetrokken. Jaarlijks worden hooimijten op de akkers gestapeld. Dit is een perfecte
schuilplaats voor muizen die op hun beurt weer de dagelijkse kost vormen voor zeldzame
roofvogels.
Bij de picknicktafels gaat u op de 4-sprong achter de schaapskooi naar rechts. U volgt nu een
zandweg tussen de bosrand en de grote grasvlakte. Ga op de volgende 4-sprong linksaf: passeer de
slagboom en volg de brede grindweg door het bos. Een deel van deze weg is een verhard fietspad. U
komt bij een verkeersweg die u oversteekt. Ga aan de overkant verder op de onverharde weg: ook
deze heeft een verhard fietspad. Rechts van deze grindweg ligt een bos en verderop komt er aan de
linkerkant van de weg een hoog maasduin. Volg deze grindweg tot bij bank voor het Maasduin: u
staat op een 5-sprong in een knik van de grindweg.
Bent u toe aan een korte pauze? Lust u een hapje of een drankje? Loop dan verder de
grindweg af voorbij de knik naar links. U komt uit in de bocht van een geasfalteerde
verkeersweg. Ga linksaf en volg de bocht tot bij de ingang van restaurant "De
Wellsche Hut". Hier kunt u wat drinken of eten. Op woensdag is deze gelegenheid
gesloten. Na de pauze gaat u over de parkeerplaats weer terug naar de verkeersweg.
Ga rechtsaf en ga in de bocht meteen weer naar rechts. Deze grindweg is een
combinatie van zandweg en fietspad. Loopt terug naar de 5-sprong in de knik van de
grindweg.
Verder naar het Reindersmeer (3 kilometer)
Verlaat in deze knik de grindweg en laat de grote duinheuvel achter u liggen. U staat meteen voor een
y-splitsing: volg hier het linkse pad dat u via een laan door het bos leidt. Op het einde van het pad
gaat u op de T-splitsing rechtsaf over een pad door het bos. Op het einde loopt u langs de slagboom.
Ga daarna linksaf langs de picknicktafel en loop naar de geasfalteerde verkeersweg. Steek deze over
en loop aan de overkant verder over de grindweg met een los fietspad. U komt langs de
campingboerderij "’t Wolfsven" en passeert het huis met nummer 13. Op het eind van de grindweg
gaat u op de T-splitsing Wolfsven rechtsaf het bos in. Na de slagboom volgt u het brede zandpad door
het bos. Loop rechtdoor tot bij het Reindersmeer. Ga op de 3-sprong met het grindpad (fietspad)
rechtdoor over het graspad. Even verderop staat u op een 3-sprong van graspaden voor het
Reindersmeer: hier staan twee picknicktafels. Ga linksaf verder over de zandstrook tussen de bosrand
en de uitloper van het meer. Maak de bocht naar rechts; daarna die naar links en dan weer een naar
rechts. Ga bij de picknicktafel op de 3-sprong met het grindpad rechtsaf. Meteen daarna gaat u bij de
volgende picknicktafel rechtsaf verder op de Y-splitsing van fietspad (links) en zandweg (rechts). Loop
over de zandstrook tussen de bosrand en het Reindersmeer. Negeer de zijweg van links. Passeer de
bank aan uw linkerkant en loop in de richting van het eilandje aan de rand van de waterplas. In de
bosrand aan uw linkerkant begint een smal paadje (met de rode streep-paaltjes).
Van Reindersmeer terug naar Well (2 kilometer)
Volg linksaf dit paadje door het bos. Let op de paaltjes met het rode streepje. Loop tot de viersprong
met het bord "Wandelroute Bosserheide". Steek hier over en ga rechtdoor verder. Bij de viersprong
met het bord "Wandelroute Reindersmeer" gaat u rechtsaf. Sla meteen daarna linksaf een paadje het
bos in. Let op de groene paaltjes. Deze volgt u vanaf nu tot bijna in Well.
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U komt met het pad op een zandvlakte. Buig voor de zandvlakte naar rechts. Loop langs
de bosrand (rechts) langs de zandvlakte. Het is een poosje zandtrappen geblazen. Met een bocht
naar links klimt het pad: een heuveltje op. Aan de overzijde daalt u met het pad en komt weer
bij het stuifduin. Volg het pad langs de rand van het duin (links). Ga op het kruisende ruiterpad
rechtdoor. Nog even kronkelt het pad langs het stuifduin. Daarna duikt het pad het bos in.
Kronkelend gaat het pad over de heuvels. Na enige honderden meters komt er een 3-sprong met een
dennenboom in het midden: ga linksaf. Na een hele tijd door het bos komt het pad met een bocht
naar links in een kaalgekapte zandvlakte .Het is duidelijk dat aan uw rechterkant het bos weggekapt
is. Volg het zanderige pad langs de boomrand (rechts). Maak bij de den de bocht naar rechts: aan
beide kanten van het pad liggen zandvlakten. Passeer de bank (linkerkant).
Ga op de T-splitsing rechtsaf: volg het pad op de groene en witte paaltjes. Ga linksaf op een 3-sprong
met een dennenboom in het midden. Ga op de Y-splitsing direct daarna rechtsaf. De volgende 3sprong is oud en niet goed zichtbaar: maak hier met de groene paaltjes de bocht naar links. Enige
meters verder komt u bij het toegangspoortje. Achter het poortje staat u op het fietspad: ga
hier rechtsaf en loop naar de N271. Steek deze over en u bent weer op de parkeerplaats
bij restaurant "Vink." Mogelijk nuttigt u daar nog iets. U heeft het eindpunt weer bereikt.

Opsteller aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (de gevolgen
van) opgetreden routewijzigingen of voor schade van welke aard dan
ook ten gevolge van handelingen of beslissingen gebaseerd op
bovenstaande informatie

Meld routeveranderingen voor andere wandelaars

Vragen of reacties?
Zend uw reactie naar het STRUINBULLETIN!
Open hier het contactformulier
Op zoek naar meer struinroutes?
Open de website STRUINBULLETIN op adres:

http://home.kpn.nl/ms30ms10/index.html
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