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Met de hond op pad: wandeling landgoed de Hamert 

Landgoed de hamert ligt in Noord-Limburg, tussen Arcen en Wellerlooi vlak bij de grens met 
Duitsland. Het gebied is zo'n 900 ha groot en is een belangrijk onderdeel van  nationaal park de 
Maasduinen. 
 
In dit gebied zijn veel verschillende landschapstypen te vinden zo loop je het ene moment op de 
hei en later weer een loof- of naaldbossen, langs vennen of akkers. Van oorsprong is dit gebied 
een jachtgebied geweest, ook zijn er historische zaken zoals grafheuvels en een 
oorlogsmonument te vinden.  

Routebeschrijving
De wandeling start bij een van de ingangen van het gebied in Wellerlooi bij pannenkoekenhuis 
Jachthut op den Hamer. U vindt het plaatsje Wellerlooi langs de N271 in Noord/Limburg. Ook is dit 
gebied te bereiken met het openbaar vervoer  met buslijn 83 (Venlo-Nijmegen) Het adres wat u in 
kunt voeren in uw navigatiesysteem is: Twistedenerweg 2, 5856 CL Wellerlooi 

Start van de wandeling: ingang en parkeerplaats  bij Pannenkoekenhuis Jachthut 
op den Hamer. 

Markeringen: In dit gebied zijn verschillende routes uitgezet:
rode route 5 km 
blauwe route 4 km (let op honden niet toegestaan op deel van deze route!)
witte route 5 km 
groene route 2 km
invalide route 1 km (ook erg geschikt voor kinderwagens)
witte route roobeek 2 km 
ruiterroute 

Deze wandeling betreft de rode route van 5 km. De markeringen zijn rode paaltjes 
(zie foto)

Beschrijving van de wandeling: 
Bij het vertrek op de parkeerplaats loop je langs de jachthut. Achter de jachthut staat een groot 
bord met informatie over het gebied en de verschillende wandelroutes. 



Deze route begint in het bos en slingert door berkenbosjes heen en weer. Na een klaphek kom je 
meer de heide op. Aan je linkerhand zijn dan nog berkenbosjes te vinden en rechts kijk je al op de 
heide. Na ongeveer 15 minuten lopen kom je een bankje tegen. Hier kan evt een pauze genomen 
worden en hier heb je dan ook mooi zicht op de heide. In de verte kun je diverse windmolen zien. 
Deze staan in Duitsland, moet je nagaan hoe dicht je hier bij de Duitse grens zit. 

Als u verder wandelt over de hei ziet u na een tijdje een houten schuurtje aan uw linkerhand. 
Hierin staan diverse bijenkasten. 
Verder op komt u langs een aantal vennetjes. Let op hier loopt langs het pad schrikdraad, dus let 
op uw hond. Middels dit pad komt u langs een aantal vennetjes waaronder het Pikmeeuwenwater. 
Hier leven en broeden sinds enkele jaren weer kokmeeuwen. Ook is in dit ven nog hoogveen te 
vinden. 
Tegenover het Pikmeeuwenwater staat een soort Picknickhuisje. Hier kunt u goed pauzeren met 
uitzicht op het water en de vogels. Ook kunt u hier even genieten van wat schaduw in dit huisje, 
want met zonnig en warm weer, is het al snel warm en stoffig op dit gedeelte van de route. Denk 
daarom ook even aan wat verkoeling voor uw viervoeter. 

Als u verder loopt komt u weer bij een klaphek, waarna u over een pad tussen een grasweide 
loopt. Hier zitten veel konijnen en hazen en dus vind je hier ook de nodige konijnenkeutels. Menig 
hond vind ze heerlijk, maar de meeste baasjes houden er niet zo van als hun hond zich hieraan 
tegoed doet. 
Langzaam komen er weer wat kleine boompjes in zicht en langzaam loop je hier weer meer het 
bos in. U passeert wederom een klaphek en wildrooster en dan gaat het pad echt weer verder het 
bos in. Na een tijdje komt u bij een open vlakte waar enorm veel bramenstruiken staan. Het pad 
loopt om deze struiken heen en vervolgens steken we een akker over. In de schemering kun je 
hier nog wel eens wat reeen spotten (goede reden dus om u aan de regels te houden wat betreft 
het aanlijnen van uw hond). Hier zijn ook nog een paar bankjes te vinden om evt. Een pauze te 
houden. 

Vervolgens loopt het pad nog langs een paar akkers en slingert het tussen wat lage begroeiing 
door. Dan steken we het fietspad over en komen dan weer in een compleet ander landschap. We 
lopen nu in een stukje loofbos, waar het in tegenstelling tot op de hei vrij vochtig is. Aan de 
linkerhand verschijnt na een tijdje het Geldernsch-Nierskanaal, dit snelstromende beekje heeft zijn 
sporen nagelaten in dit stuk bos, wat mooie hoogteverschillen geeft. Ook hier vind u weer wat 
bankjes, deze hebben vaak ook nog een mooi uitzicht. 

Via dit stuk bos loopt het pad weer richting de jachthut en naderen we het einde van deze 
wandeling. De jachthut biedt nog een goede gelegenheid voor een lekker drankje en leuke 
afsluting van deze wandeling. 

Alvast veel wandelplezier!
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