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Praktische informatie:

Afstand: 17 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Reuver
Stationstraat 8
5953 GX Reuver
Coördinaten: 51°16'59" N   6°4'44" E

Horeca:
In centrum

De Witte Stein
Keulseweg 193
5953 HJ Reuver

1. Vanaf linker voorkant stationsgebouw RD (Stationstraat),  
langs Rabobank (l) en daarna RA. Na 50m tegenover Passage LA, 
plein oversteken en RA. Voor kerk LA (Karel Doormanlaan).  
Na linkerbocht tegenover huisnr 1a RA (Rustoord). Aan einde RA 
(Parklaan) en gelijk LA (Bosdaellaan), volg voet/fietspad rechts. 
Na flauwe linkerbocht RD bos in. Aan einde LA (Berkenweg). 
Kruispunt met bankje RA. Voor dalende flauwe linkerbocht RA, 
halfverhard breed pad met rechts bankje en gaashek. Na paar 
bochtjes loopt u langs Maas en blijf daarlangs. Na wit huis op 
asfaltwegje RA. Strak voor bosrand LA, grasweg daarlangs.  
Na ca 100m op 1e paadje RA en wat verderop op 1e paadje LA. 
Loop paadje uit, maakt 2x rechterbocht, negeer linkerpaadje(s), 
paadje komt uit bij drukke weg, deze hoort u gaandeweg al.  
Die weg oversteken en aan overkant op fietspad daarlangs LA.  
Na ca 300m bij straatnaambordje 'Op de Berg' RA, landweg maakt 
om bos linkerbocht, blijf weg 500m volgen, bijna aan einde kruist 
u beekje. Direct na spoortunneltje LA, licht stijgend paadje langs 
spoortalud.
 
2. Boven voor boomkwekerij schuin LA, brede grasbaan langs 
spoor. Na ruim 100m bij metalen hekje (l) RA, zandweg door 
boomkwekerij. Aan einde RD (Hoverheideweg) en loop rustig   
asfaltwegje van 2km helemaal uit. 

Na het gezellige centrum van Reuver maakt u over fraaie landwegen een 
prachtige wandeling langs de Maas. Over stille asfaltwegjes, landwegen en 
grasbanen door en langs enorme boomkwekerijen kuiert u vervolgens naar 
het Duitse Brachterwald, waar u (na een eventuele rustpauze bij Café De 
Grens) over kruip-door-sluip-doorpaadjes en schitterende boswegen een 
zeer stille boswandeling in maakt. Een ontmoeting met edelherten is daar 
niet uitgesloten! 
 
Weer terug in Nederland wandelt u door landelijk gebied naar het station. 
De route loopt voor ongeveer de helft over onverharde paden en wegen.
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Café De Grens
Keulseweg 202

5953 HP Reuver

Honden: niet toegestaan

GPS-track en topografische kaart:
wandelzoekpagina.nl  / zoek op 215
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Tijdens die 2km gaat u onderweg snelweg over, links ziet u 
voormalig kloostercomplex Leonardushoeve en verderop boom-
kwekerijen. Aan einde RA (Koelesweg, wordt na boerderij Polder-
weg). Let op: 200m daarna, op hoek van boomkwekerij, bij 
klinkerinham voor moderne boerderij LA, brede vage grasbaan 
waarmee u links van u die boomkwekerij passerend recht op de 
bosrand afloopt. Strak voor die bosrand RA en let weer op: 50m 
na akkertje (l) scherp LA bos in, pad maakt na 30m rechterbocht. 
Na kleine km aan einde RA, kort daarna ziet u rechts een recrea-
tiecentrum. Op pleintje voor Café De Grens LA en volg RD-gaand  
zeer brede grinderige weg met na 50m rechterbocht.
 
3. Let op: 200m na die bocht, tegen begin van linkerbocht, LA, 
bosweg met rechts hoge 'wal'. Nog een keer goed opletten: bijna 
300m daarna, direct na rechterbocht naar links kijken want 10m 
na die bocht moet u LA, volg paadje van 5m naar boom met A9  
en strak daarvoor RA. Blijf dit duidelijke 'heuvelige' pad volgen. 
Na 700m passeert u tijdens wat dalende bochtjes achterkant van 
driehoekig bord Naturschutzgebiet. Direct daarna LA, grasweg  
met gelijk links boomstambank. Na ca 200m maakt grassige weg 
duidelijke bijna haakse linkerbocht, in deze bocht RD, smaller pad, 
ook grassig, wat rommelig en wat verderop smaller wordend.  
Blijf pad consequent ca 1km volgen: wordt onderweg voetspoor, 
wat struinig en maakt ruim voor groot hoog hek rechterbocht.  
Na wat grassig stukje maakt pad voor klein bosravijntje rechter-
bocht en gaat daarna door naaldbos dalen.

4. Aan eind op bredere bosweg LA en op zéér brede zandweg RA. 
In rechterbocht daarvan op 2e! pad LA, blijf pad volgen, komt na 
100m langs en over heideveld. Na stukje bos ziet u rechts weer 
heideveld, daarna links open gebied van zandafgraving.  
Aan einde RA, brede zandweg. Na 50m, bij bord Naturschutzge-
biet RA donker naaldbos in. Blijf grassige weg 1km volgen, negeer 
zijpaden. Op kruising bij boom met A9 en bordje boomfeestdag 
2011 LA, smal halfverhard pad met wat verderop fikse afdaling. 
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Beneden RA en let goed op: na 100m op het 1e smalle pad LA. 
Kruising met paardenpad RD. Na hek (u bent weer in Nederland) 
op asfaltweg RA (Prinsendijk) en gelijk LA, asfaltweg. Op kruis-
punt LA, St. Willibrordusdijk, landweg. Na ca 500m op 1e landweg 
RA (Bergerhofweg). Nu de kiezen op elkaar: blijf 2km RD gaan, 
onderweg over asfalt en snelweg over. Direct na bord Reuver 
kruispunt RA (St. Annastraat). Kruispunt LA (Broeklaan) en blijf 
ook nu consequent RD gaan, ook in rechterbocht bij huisnr 69, 
daarna loopbrug onderdoor en pleintje RD oversteken. Na spoor-
wegovergang is links station.


