
Meer lezen….

Uitgebreide informatie vindt u op: 
www.np-demaasduinen.nl. en 
www.limburgs-landschap.nl, 
tel 077-4737575. 

Welkom op Landgoed 
de Hamert | Rode Hoek

Het ven is een waar eldorado 

voor (waad)vogels, zoals de 

groenpootruiter. Het gebied is 

vanaf de Twistedenerweg aan de 

zuidzijde, en vanaf de Heeren-

venweg aan de noordzijde, goed 

te overzien.

Het Vorstengraf  

Hamert [ ]

Met een doorsnede van 25 me-

ter en bijna 3 meter hoogte is 

het Vorstengraf een van Neder-

lands grootste grafheuvels. De 

heuvel is in 1992 gerestaureerd 

waarbij het echte graf onge-

schonden is gebleven.

Uit archeologische vondsten 

blijkt dat hier al in de steentijd 

mensen leefden. Een grafveld 

met bijna 100 graven van 

duizenden jaren oud, aan de 

zuidoostzijde van de Hamert, is 

in de jaren 30 verloren gegaan 

door ontginning en afgraving.

Fietsen, ruiters en honden…

Naast wandelen kunt u met 

de fiets de omgeving via het 

uitgebreide fietsknooppunten-

netwerk verkennen. Bij de Rode 

Hoek zijn mountainbikeroutes 

aanwezig. Dwars door het nati-

onaal park loopt een ruiterpad. 

Honden zijn aangelijnd toege-

staan, behalve bij de wande-

ling langs de Maas in het met 

Galloway runderen begraasde 

Stalberg [ ].

Deze folder is 
mogelijk gemaakt 
door: 



Laat u verrassen

Wandelen over de toppen van de Maasduinen, genieten van 
de cultuurhistorie bij het Vorstengraf, het uitzicht over het 
diepe uitgesleten dal met de snelstromende beek van het 
Geldernsch-Nierskanaal of struinen door de wildernis van 
de Maasnatuur in de Stalberg. Dat is op en top wandelen op 
Landgoed de Hamert of de Rode Hoek, onderdeel van het 
Nationaal Park De Maasduinen. 
De regio Maasduinen vormt een afwisselende streek met fraaie 
en hoge rivierduinen, uitgestrekte heidevelden, gevarieerde 
bossen en talrijke vennen op de oostoever van de Maas in 
Noord-Limburg. Kortom talloze plekjes met een ongerepte 
uitstraling, waar u zich ver van de bewoonde wereld waant. 

Nationaal Park De Maasduinen is in beheer bij Stichting het 
Limburgs Landschap, de Gemeente Bergen, Staatsbosbeheer 
en particuliere grondbezitters. Het Nationaal Park De Maas-
duinen is ongeveer 20 km lang en ruim 4500 hectaren groot  
en is van landelijk en zelfs Europees belang vanwege het 
voorkomen van speciale landschapsvormen en bijbehorende 
plant- en diersoorten.

Jachthut Op den Hamer,  

ontvangstlocatie NP De Maas-

duinen

Een prima vertrek- of eindpunt 

van uw wandeling is Ontvangst-

locatie Jachthut Op den Hamer, 

Twistedernerweg 2, Wellerlooi. 

U vindt hier uitgebreide 

informatie over Landgoed de 

Hamert en het nationaal park. 

Daarnaast kunt u hier terecht 

voor een kopje koffie of een 

versnapering voor of na uw 

wandeling. Ruime parkeermo-

gelijkheden. Voor kinderen is de 

natuurspeurtocht Het Boeiend-

ste Bos te verkrijgen. Openings-

tijden zie www.dejachthut.nl, 

tel. 077-4731618.

Wandelen op Landgoed de  

Hamert  [  5km,  4,5 km, 

  4 km,  2 km,  1 km]

Vertrek vanaf Jachthut Op den 

Hamer, Twistedenerweg 2 in 

Wellerlooi. Bereikbaar via N271 

(buslijn 83 | halte Wellerlooi | 

Hotel de Hamert), parkeren bij 

P1 of P2. Landgoed de Hamert 

tussen het Maasdal en de hoog-

ste toppen van de Maasduinen 

zijn naald- en loofbossen 

[ ],uitgestrekte heide met het 

Pikmeeuwenwater [ ],

Vorstengraf [ ], Oorlogs-

monument [ ], Geldernsch-

Nierskanaal [ ] en het 

natuurontwikkelingsgebied 

Stalberg [ ].

Wandelen over de Dikkenberg  

[  3,2 km,  7 km]

Vertrek vanaf kleine parkeer-

plaats aan de Paaldijk (Tuindorp 

bij Wellerlooi). Zandpaden, 

heidevelden en stuifduinen met 

weids uitzicht over de Looier-

heide met het Westmeerven en 

Heerenven [ ]. Vogelkijkhut 

bij Westmeerven [ ].

Wandelen in de Rode Hoek | 

Wellerlooi  [  4 km]

Vertrek 200 meter na de 

parkeerplaats van wijkgebouw 

’t Luukske, Catharinastraat 49, 

Wellerlooi (buslijn 83 | halte 

Wellerlooi | Catharinastraat, 

1000 m). Rustig wandelgebied 

van naaldbos, afgewisseld met 

kleine heideveldjes, weitjes en 

berkenbroekbos.

Wandelen door Roobeek | Klein 

Vink [  2 km]

Vertrek achterzijde recreatiepark 

Klein Vink (route is ook te berei-

ken via P2). Kleine rondwande-

ling door naaldbos met enkele 

open plekken met heide.

De rivierduinen van de Maas-

duinen 

Hamert [ ], Dikkenberg  

[ ]

Tijdens de laatste ijstijden, 

tot ruim 10.000 jaar geleden, 

zijn grote hoeveelheden zand 

opgestoven uit het Maasdal en 

neergelegd in wat nu een van 

de grootste rivierduinengordels 

van Nederland zijn. Het natio-

naal park en de regio heeft er 

zijn naam aan te danken. Door 

de windwerking ontstonden ty-

pische hoefijzervormige duinen, 

de paraboolduinen. 

Uitgestrekte heide 

Hamert [ ], Dikkenberg 

[ ]

Begin vorige eeuw zijn veel 

heidevelden bebost of ontgon-

nen voor de landbouw. Op 

Landgoed de Hamert zijn grote 

heidevelden bewaard gebleven. 

Het beheer laat Het Limburgs 

Landschap vooral over aan 

Kempische heideschapen en 

Nederlandse landgeiten. Zij 

zorgen voor het typische open 

en weidse heidelandschap, een 

aantrekkelijke omgeving voor 

veldkrekel, zandhagedis en de 

levendbarende hagedis.  

Struinen door de Stalberg 

Hamert [ ]

In de Stalberg mag u van de 

paden af en heerlijk rondstrui-

nen door het gebied. De ruige 

natuur langs de Maas wordt 

begraasd met Galloway runde-

ren. Zij zijn de beheerders van 

het gebied. Ze doen zich tegoed 

aan de tientallen kruiden die in 

dit stroomdalgrasland voorko-

men. Houd minimaal 25 meter 

afstand tot de kudde. 

Het Maasdal wint hier snel aan 

hoogte naar de metershoge 

zanderige stuifduinen die hier 

grotendeels begroeid zijn met 

gemengd loof- en naaldbos.

Het Geldernsch-Nierskanaal als 

bergbeek 

Hamert [ ]

Parallel aan de Twistedenerweg 

bij de Jachthut ligt een kanaal 

dat meer dan 200 jaar geleden 

is aangelegd. Het laatste stukje 

oogt echter meer als een snel-

stromende bergbeek dan een 

kanaal. Door het hoogteverschil 

tussen Duitsland en de Maas, 

zijn steile oevers uitgesleten en 

is een beekdal met weelderige 

groei ontstaan. Ideaal voor een 

grote variatie aan vogelsoorten.

Vennen en veenmoerassen

Hamert [ ], Dikkenberg 

[ ]

Op Landgoed de Hamert ko-

men veel ondiepe vennen voor 

die uitsluitend gevoed worden 

door regenwater. 

Van deze arme en zure vennen 

profiteren bijzondere planten 

en dieren zoals de vleesetende 

zonnedauw of de vinpootsala-

mander. Het Pikmeeuwenwater 

heeft nog restanten hoogveen 

dat vroeger veel in Nederland 

voorkwam. 

De naam Heerenven doet 

vermoeden dat het hier gaat om 

een ven, het is echter een oude 

Maasarm. Naast regenwater 

komt hier ook grondwater naar 

boven. En dat heeft natuurlijk 

invloed om het planten- en 

dierenleven. Door het hier uit-

gevoerde natuurherstelproject 

is de oorspronkelijke plas-dras 

situatie hersteld en kan het 

gebied zich ontwikkelen tot een 

veenmoeras. 


