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Knikkerend door de natuur
tussen Well en Wellerlooi
Frans Sijben - Nijmegen
Struintocht "Knikkerdorp" start in Well. Deze leidt u in 11 of 19 kilometer door een bosrijk
gebied. U bent enige uren te midden van bos, vennen, zandduinen en heide. Op sommige
plaatsen gaat u omhoog met een prachtig uitzicht op de natuurlijke omgeving. In Wellerlooi is
een tussenstop mogelijk. Tegenover de kerk kunt u bijkomen en iets gebruiken. Deze
wandeling vormt de "missing Link" tussen de struintochten "Struinen door de Maasduinen",
"Struintocht de Hamert" en "Struintocht Walbeck Steprath". Met deze drie struintochten heeft u
een onafgebroken wandeling van Nieuw Bergen tot aan het recreatiegebied "Klein Vink" in
Arcen inclusief een uitstapje naar het Duitse grensgebied. Struintocht "Knikkerdorp" heeft in
elk jaargetijde zijn aantrekkingskracht. Wanneer komt u de ongerepte natuur van de
Maasduinen verkennen?
Startpunt
Het startpunt ligt in Well aan rijksweg N271 van Venlo naar Nijmegen. U start op het parkeerterrein
tegenover horecagelegenheid "Vink" op de kruising van de N271 met de verkeersweg naar
"Kevelaer".
Hoe bereikt u het startpunt?
Met de bus
Neem in Venlo of Nijmegen lijn 83 van Veolia (richting Nijmegen of Venlo). Stap in Well uit bij de halte
"Cafe Vink" aan de N271.
Met de auto
Volg autoweg A73 vanuit Venlo of Nijmegen. Neem afslag "Helmond, Venray, Oostrum, Maasduinen".
Ga rechtsaf op rijksweg N270 in de richting van "Oostrum en Wanssum". Volg de rijksweg door
Wanssum en over de Maasbrug tot op de rotonde op rijksweg N271: ga hier drie kwart rond (naar links
dus). Ga op de N271 daarna linksaf bij afslag "Well". Neem direct de eerste straat rechts: op de hoek
ligt horecagelegenheid "Cafe Vink". Parkeer uw auto op het terrein tegenover "Cafe Vink" aan de
rechterkant van de weg.
Samenstelling van de route
U bouwt zelf de route op. Dat doet u door op het punt B te kiezen uit de lange of korte variant van de
route: u kiest dan voor de 19 kilometer of voor de afkorting van 11 kilometer.
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De Route
TIP:
Controleer een dag voor uw vertrek op de website Struinbulletin of de
routebeschrijving aangepast is vanwege obstakels. Dit voorkomt onnodige
hindernissen tijdens uw wandeling.

Van Well naar punt B: Schaak (5,5 kilometer)
Van Cafe Vink naar picknickplaats Knikkerdorp (2,3 kilometer)
Loop van de parkeerplaats tegenover restaurant Vink naar rijksweg N271. Steek deze over. Volg aan
de overkant het fietspad naar links. Steek de dwarsweg over: de Wezerweg in de richting van
Kevelaer. Ga aan de overkant naar rechts: loop over het fietspad. Fietspad en asfaltweg maken al
snel een bocht naar rechts: steek hier de asfaltweg over naar rechts. Loop langs het bordje "Limburgs
Landschap - Bosscherheide" over de parkeerplaats naar informatiebord en picknicktafel. Bij het
infobord gaat u naar rechts: ga door het poortje het natuurgebied in langs het bordje "Opengesteld".
Volg het paadje achter het poortje. Ga op de t-splitsing naar links: langs de rozenbottels. Op 3-sprong
direct daarna gaat u naar rechts: ga de brug over het beekje over. Sla voor de bank - direct achter het
beekje - het pad in naar rechts. Volg dit pad tot aan de 3-sprong.
INSTAP 8 (vanuit STRUINROUTE 8 Maasduinen Well Nieuwbergen).
Ga op de 3-sprong naar rechts. Sla voorbij de slagboom op de daarachter liggende t-splitsing de
zandweg in naar links. Deze zandweg ligt langs de bosrand. Maak de bocht naar rechts. Volg het pad
langs een boerderij en schuur (aan uw rechterkant). De veldweg gaat door het bos verder..
Aan uw rechterkant kijkt u een kleine woonwijk: huizen en boerderijen. Dit gehucht heeft de
naam "Knikkerdorp". Deze vreemde naam heeft te maken met de vroegere executieplaats in de
buurt: de galgenberg. De naam "knikkers" verwijst naar de aanwezigheid - in vroegere tijden van botten en schedels van opgehangenen. Later tijdens de route komt u op de Galgenberg.
Verderop gaat de zandweg over in een bosweg bij het bordje "Opengesteld". Hou op de 3-sprong
rechts aan. Loop verder in de richting van de houten slagboom. Volg daarachter de bosweg met aan
de rechterkant eerst bos en daarna weilanden en akkers. Negeer alle zijwegen van links. Maak een
bocht naar rechts. Voorbij een houten slagboom steekt u op de 4-sprong een brede grindweg over.
Volg aan de overkant de bosweg. Ga op de 3-sprong rechtdoor. Aan het einde van dit pad ligt aan de
rechterkant de parkeerplaats "Putjesberg" met een picknicktafel.
Vanaf de picknickplaats Knikkerdorp naar Schaak (3,2 kilometer)
Steek op de 4-sprong achter de picknickplaats de brede grindweg over. Volg aan de overkant achter
de slagboom het bospad met aan de rechterkant de huisjes van een camping. Ga op de 3-sprong bij
het einde van de camping naar rechts. Deze zandweg loopt tussen een weiland en de camping. Na de
slagboom gaat het pad in een asfaltweg over. Ga op de 3-sprong rechtdoor verder: ook een asfaltweg.
Tegenover huisnummer 8 gaat u linksaf: een bosweg met de naam "Herdersdreef". Loop langs het
"Jagershüeske". Achter de slagboom volgt u het bospad. Negeer zijwegen van links. Op de 4-sprong
van boswegen gaat u naar links: bij de routepaaltjes voor ruiters en mountainbikes. Ga voorbij het
bordje ruiterroute op de 3-sprong naar links: een breed bospad. Ga op de volgende 3-sprong
tegenover het ruiterpaaltje naar rechts: een graspad door de bos. Op de 4-sprong met rode paaltjes
gaat u naar links. Op de volgende 4-sprong (rode paaltjes) gaat u naar rechts: een graspad door het
bos. Ga op de volgende 4-sprong (rode paaltjes) weer naar rechts: over een graspad. Op de Tsplitsing met een breed bospad gaat u naar links. Het pad maakt een bocht naar rechts. Voor het rode
paaltje gaat u op de 3-sprong naar rechts: een bospad met hoog gras. Volg dit bospad met een bocht
naar rechts. Ga op de T-splitsing naar links: een breed bospad. Volg de bocht naar rechts. U komt uit
op een schuine 4-sprong van graswegen in het bos: met een slagboom en het bordje "Opengesteld"
aan de rechterkant. U bent op punt B van de route.
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Punt B: kiezen uit de korte of lange route
Op punt B staat u voor de volgende keuze:
• u loopt hooguit 11 kilometer. U mist de woestheid van de maasduinen en de pracht van heide
en bossen in de Hamert. U doet ook Wellerlooi niet aan. Ga verder in de tekst bij " Korte
route van B naar C: van kruising Schaak naar de Kevelaerse Dijk".
• u loopt de totale route van 19 kilometer. Ga verder in de tekst bij: "Lange route van B naar
C: van kruising Schaak naar de kerk van Wellerlooi"
Korte route van B naar C: van Schaak naar de Kevelaerse Dijk (1 kilometer)
Ga op deze 4-sprong linksaf: een graspad tegenover het pad met de slagboom. Volg dit graspad. De
weg maakt een bocht naar rechts. Op de 3-sprong gaat u rechtdoor verder. Loop verder rechtdoor bij
de zijpaden van de rode paaltjesroute. Volg verderop met het pad de bocht naar links. Ga rechtdoor
op de kruising van de rode paaltjes. Dan komt een 4-sprong met een brede grindweg. Sla hier linksaf.
De houten slagboom - verderop - is al zichtbaar. U komt op een kruisende brede grindweg: de
Kevelaerse Dijk. Ga hier rechtsaf. Loop tot bij het eerstvolgende bospad naar links: met slagboom en
bord "Opengesteld".
U bent aangekomen op punt C. Volg de tekst bij: Van de Kevelaerse dijk (punt C) via Galgenberg
naar Well Sla linksaf dit bospad in.
Lange route van B naar C: van Schaak naar de kerk van Wellerlooi (2,5 kilometer)
U gaat op deze 4-sprong naar rechts: langs de houten slagboom over een graspad. Volg dit graspad
rechtdoorgaand tot voorbij een slagboom. Hou op de Y-splitsing links aan langs een eikeneilandje met
het bord ‘Rode Hoek’ (linkerkant). Ga rechtdoor verder over de grindweg langs een akker. Op de Tsplitsing gaat u naar links: langs het bordje Schaak 10. Volg deze grindweg die overgaat in een
asfaltweg net voor een 4-sprong: ga hier linksaf (tegenover het witte hek en schuur) over het
zandpad. Het zandpad is eerst omgeven door velden. Uiteindelijk duikt het pad het bos in. Het pad
maakt een bocht naar links. Dan komt een bocht naar rechts. Aan de linkerkant ziet u een schuurtje en
een ijzeren hek: ga hier op. Ga hier op de 3-sprong naar rechts: een smal bospad. Volg dit pad
rechtdoor. Op de 3-sprong met een smal bospad houdt u links aan. Daarna volgt u het paadje
rechtdoorgaand: negeer zijpaden van links. Steek 2 keer een 4-sprong over. Loop langs de
speelweide (aan uw linkerkant). Ga naar rechts op de kruisende asfaltweg: de Kanijnskamp. Ga op de
t-splitsing van de volgende straat naar links: de Kruisstraat. Ga op de 4-sprong naar rechts: de
Catharinastraat. Steek de weg over naar links en ga aan de overkant de trappen omhoog naar de kerk
van Wellerlooi. Volg boven het paadje naar rechts: langs de kerk. Ga via de trappen voor de ingang
van de kerk omlaag tot op het plein voor de kerk. Aan de overkant kunt u eventueel iets gebruiken in
horecagelegenheid 't Centrum.
Het centrum is op maandag gesloten; in voor- en najaar is de zaak door de week pas vanaf vier
uur open.
Vanaf de kerk van Wellerlooi een stukje door de Hamert (3,75 kilometer)
Loop over het plein terug en ga weer via de trappen omhoog naar de ingang van de kerk. Ga naar
rechts en sla dan linksaf het voetpaadje in: de kerk ligt nu aan uw linkerkant. Via enkele trappen
omlaag komt u op een asfaltweg: Droogstal. Ga hier naar rechts. Ga op de 4-sprong naar links: de
Westerweg. Maak bij de ingang van camping "De Looi" de bocht naar rechts. Na de camping passeert
u aan uw linkerkant een terrein met vakantiebungalows. Daarna komt er een bosperceeltje aan uw
linkerkant. Vóór de Y-splitsing van de asfaltweg gaat u naar links: over het smalle bospaadje op de
roodgele route dwars door het bosperceel. Ga in het midden van het bos op een 4-sprong rechtdoor
verder. Loop met het smalle pad het bos uit. Ga op de T-splitsing met een brede zandweg naar rechts.
Aan uw rechterkant krijgt u eerst nog een bosperceel dan akkers. Ga op de 3-sprong rechtdoor. Ga op
de T-splitsing naar links: langs een slagboom het bos in. Dan komt er een brede 3-sprong.
OVERSTAP 11 (naar STRUINROUTE 11 Maasduinen Hamert): Volg in STRUINROUTE 11 de
route vanaf INSTAP 13.
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Ga op de 3-sprong rechtdoor. Daarna gaat u op de t-splitsing rechtsaf: een brede bosweg. Ga op de
4-sprong linksaf: een brede zandweg op een paardenroute. Sla de 1e bosweg in naar rechts: tussen
een eik aan de linkerkant en een berk aan de rechterkant begint u aan de grasweg tussen berken. Ga
op de t-splitsing naar links: een brede zandweg. Ga direct daarna op de 3-sprong naar rechts: een
zandweg in de richting van een hek van een begrazingsgebied. Ga door het klapdeurtje naar binnen
en steek met de zandweg de heide over. Ga op de 3-sprong bij de bosrand rechtdoor: loop het bos in.
Negeer zijpaden en loop omhoog. Boven gaat u op de T-splitsing naar links: een pad met aan de
rechterkant uitzicht over de lagergelegen graslanden. Volg de twee bochten naar links. Er komt een 3sprong.
INSTAP 11 (vanuit STRUINROUTE 11 Maasduinen Hamert).
Hou op de 3-sprong rechts aan: ga verder over een smal bospaadje. Via het klapdeurtje gaat u het
begrazingsgebied weer uit en komt op een 4-sprong met een brede grindweg.
Door het Bergense bos verder naar het kruispunt Hazenleger (1,25 kilometer)
Steek de brede grindweg over en volg aan de overkant na de slagboom de schuin naar links lopende
Paaldijk. Sla de 1e bosweg in naar rechts: een pad op de rode paaltjesroute. Maak de bocht naar links
negeer zijwegen van links en volg het pad tot voorbij de houten slagboom. Steek de kruisende
asfaltweg ( Venweg ) over. Ga aan de overkant vóór de bank en houten slagboom naar rechts: een
smal bospaadje op de rode paaltjesroute. Volg dit smalle pad over de heuvel en maak na de afdaling
met het pad een scherpe bocht naar links. Verderop maakt het pad nog een bocht naar links:
heuvelopwaarts. Boven volgt u de bocht naar rechts. Steek de 4-sprong van boswegen rechtdoor over
en ga aan de overzijde langs het bord "Gemeente Bergen -Maasduinen - Hazenleger" verder. Dan
komt u weer op een 4-sprong op de rode paaltjesroute.
Van het Bergense Bos naar punt C: de Kevelaerse dijk (2,65 kilometer)
Ga op de 4-sprong naar rechts (verlaat dus de rode route). Loop bij het einde van het bos langs de
houten slagboom. Hou op 3-sprong rechts aan: ga over de grindweg verder langs akkers en
weilanden. Volg de bocht naar links. Op de T-splitsing (bij het einde van een bosje aan uw linkerkant)
gaat u naar links. Volg pad langs de akkers (rechts); maak de bocht naar links en loop het bosje in.
Maak voor een akker met de veldweg een bocht naar rechts. Loop rechtdoor en ga langs weer een
houten slagboom heuvelopwaarts. Volg de bocht naar rechts. U komt op een 5-sprong van boswegen
met een bordje ‘Rode Hoek’ (links) en ‘Gemeente Bergen Maasduinen Vossenhol’ (rechts). U gaat
rechtdoor verder via de bosweg op de paardenroute: dit is de 3e weg van links. Ga op de Y-splitsing
links verder. U loopt via een grasweg door het bos. Ga rechtdoor en negeer alle zijwegen. Ga op de Ysplitsing naar rechts: door het bos. Loop het pad uit tot voorbij de houten slagboom. Ga op de brede
grindweg met een fietspad naar links. Aan uw rechterkant passeert u het informatiebord
‘Boomplantdag 2002’ en een picknicktafel. De weg eindigt op een T-splitsing: een brede grindweg
met de naam de Kevelaerse Dijk. Ga linksaf: langs slagboom en bordje ‘opengesteld’. Na ongeveer
50 meter komt er een zandweg naar rechts. U bent nu aangekomen op punt C van deze
struinroute.
Van de Kevelaerse Dijk (PUNT C) via de Galgenberg naar Well (3,2 kilometer)
Volg de zandweg. Links komt er een ven. Dan stijgt het pad. Hogerop komt er een moeilijk zichtbare
3-sprong (voor enkele maasduinen): hou links aan. Volg het zandpad met bochten omhoog
(rechterkant: ontboste zandheuvels). Ga op de top op de 3-sprong naar rechts: een graspad op de
heuvel. Op de T-splitsing met een hellend bospad gaat u naar rechts. Loop over een grasweg de
heuvel omhoog. Negeer alle zijwegen totdat u boven op de heuvel bij een houten hekwerk staat.
U bent nu op de beruchte Galgenberg. Op deze plek stond in vroegere tijden de galg waar
misdadigers opgehangen werden. Rondom deze plek lagen de botten en schedels van diegene
die opgehangen waren. Vandaar de naam Knikkerdorp voor het naburige gehucht. Het houten
hekwerk staat op de rand van de heuvel: daarachter ligt een afgrond. U heeft hier een
schitterend uitzicht op de omgeving.....
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Volg het pad voor de omheining naar links. Ga naar links op de Y-splitsing voor een picknicktafel. U
klimt dan met het zandpad de heuvel op. Ga voorbij de top op de 4-sprong naar rechts: een bospad in.
Maak de bocht naar links en ga op de 3-sprong rechtdoor verder. Maak voor de open vlakte de bocht
naar rechts. Maak verderop een bocht naar rechts en een naar links. Daal via een brede zandweg de
heuvel af met aan weerszijde een heidegebied. Aan uw rechterkant komt u langs een zitbank. In het
zicht van een houten slagboom gaat u op de 3-sprong naar links: een bospad op de rode
paaltjesroute. Direct daarna gaat u op de volgende 3-sprong rechtdoor: u volgt niet meer de rode
paaltjesroute. Loop in de richting van de zandheuvel en maak de bocht naar links langs de
zandheuvel. Na een slagboom komt u op een 4-sprong met een brede bosweg: steek deze over. Ga
aan de overkant langs de slagboom het zandpad op dat geleidelijk overgaat in een hooggelegen
graspad. Ga op de T-splitsing voor een dennenperceel naar links: u passeert een eikenbosje aan uw
rechterkant. Ga op de 3-sprong naar rechts: de bosweg op de rode paaltjesroute. Maak een bocht
naar rechts en daarna naar links. Negeer de zijweg naar rechts: hier verlaat u weer de rode
paaltjesroute. Ga op de T-splitsing naar rechts: een brede bosweg. Loop tot het einde en passeer de
houten slagboom. Sla op de T-splitsing met de brede grindweg linksaf.
Aan de rechterkant van de weg komt het evenemententerrein van Well: eerst een grasveld voor
modelvliegtuigjes en achter een scheiding van bomen een groot grasveld.
Van het evenemententerrein via Bosscherheide weer terug naar Klein Vink (1,75 kilometer)
Loop helemaal voorbij het grote grasveld. Ongeveer 20 meter voorbij het groene hek van het
evenemententerrein slaat u linksaf: een smal bospaadje achter een platliggende boomstam. Ga op de
T-splitsing naar rechts: een smal bospaadje door een gerooid perceel. Het paadje mondt uit op een 3sprong met een breed bospad: ga rechtdoor. Volg deze bosweg op de witte paaltjesroute. Ga op 3sprong rechtdoor en steek meteen daarna via het bruggetje de beek over.
OVERSTAP 8 (naar STRUINROUTE 8 Maasduinen Well Nieuwbergen): Volg in STRUINROUTE 8
de route vanaf INSTAP 13
Achter de beek/brug gaat u naar links: een smal bospaadje met de beek aan de linkerkant. Negeer
alle zijwegen van rechts. Uiteindelijk komt het paadje uit op de 3-sprong met aan de linkerkant een
bruggetje over de beek.
Op dit bruggetje bent u aan het begin van deze struintocht geweest: u bent dus bijna bij het
eindpunt.
Hou rechts aan op deze 3-sprong. Meteen daarna komt nog een 3-sprong: ga hier naar rechts. Volg
het pad en ga door het klapdeurtje het bos uit. Ga naar links over de parkeerplaats langs het
informatiebord. Steek de asfaltweg over en ga aan de overkant naar links over het fietspad. Steek de
kruisende rijksweg N271 over en ga over het fietspad naar links. U bent weer bij de parkeerplaats
tegenover horecagelegenheid Vink. U heeft het einde van deze struinroute bereikt.

VERZOEK:
Mail uw ervaringen van de wandeling naar het STRUINBULLETIN.
Heeft u alleen maar positieve ervaringen? Ook die horen we graag
van u. Geef u reactie door op het contactformulier op de website.
Bedankt voor uw medewerking.
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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
Meld routeveranderingen aan andere lezers
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

BEFCO 2016

Struinbulletin 13: Knikkerend door de Maasduinen tussen Well en Arcen
Versie – augustus 2016 - http://home.kpn.nl/ms30ms10/index.html

6

