
 
 

 

 

Programma van één dag wandelen door Landgoed De Hamert, onderdeel van Nationaal Park 

De Maasduinen (bij Wellerlooi in Noord-Limburg) 
 

Datum: zaterdag 10 april 2021 

 

Programma:  

 

V.a. 10.00 u. verzamelen op P1 bij “Jachthut Op den Hamer” met korte uitleg over het 

dagprogramma 

 

10.15 u. Vertrek van de ochtendexcursie van 6 km 

 

13.30 u. Lunch in Pannenkoekenrestaurant “Jachthut Op den Hamer” tevens bezoekerscentrum 

 

14.30 u. Vertrek (carpoolend met auto’s) naar beide Heerenvennen. 

Daar maken we een korte wandeling van 1 km en nemen ruim de tijd om de watervogels en 

steltlopers op het Heerenven Zuid te bekijken. Telescoop aanbevolen. 

Mocht het niet mogelijk zijn om te carpoolen (bijvoorbeeld vanwege dan vigerende 

coronamaatregelen), dan wordt naar het Heerenven gereden met gehuurde fietsen. 

Eén gids volgt met de auto en neemt alle telescopen en statieven mee. (Een niet-fietser kan 

eventueel in die auto meerijden).  

 

16.00 u. Afscheidsdrankje in “Jachthut Op den Hamer” met invullen van de waarnemingenlijst 

 

Ca. 16.30 u. Einde programma 

 

De wandelingen: 

 

De ochtendwandeling is 6 km lang en grotendeels vlak met uitzondering van een steil stukje 

zandpad. 

De middagwandeling is maar 1 km lang en vlak. Wel staan we lang stil op een uitkijkplatform bij 

het Heerenven Zuid. 

 

De kosten: 

 

Het hele dagprogramma inclusief lunch, drankjes, vervoer naar beide Heerenvennen en begeleiding 

door twee gidsen kost € 45,00 p.p. (vroegboekkorting is niet van toepassing). 

Minimum aantal deelnemers 6, maximum aantal deelnemers: 14. 

(De eventuele carpoolchauffeurs ontvangen een vergoeding van de Stichting Vogelreizen). 

 

 



 

 

De reis er heen:  

 

Automobilisten kiezen als bestemming Twistedenerweg 2, 5856 CK  Wellerlooi en parkeren hun 

auto op P1. Mocht deze vol zijn dan is er nog plek op P2 aan de Walbeckerweg (= 1e zijweg links). 

 

Per Openbaar Vervoer: 

 

Vanuit Zuid-Nederland is de reis het snelst via Venlo. Neem vanaf station Venlo uiterlijk om 9.33 u. 

de Arrivabus lijn 83 (richting Nijmegen) naar De Hamert. 

Stap uit bij halte Walbeckerweg Wellerlooi, aankomst 10.02 u. 

Het is van daaraf 200 m (in noordelijke richting) lopen naar P1 bij “Jachthut Op den Hamer”. 

 

Vanuit de rest van Nederland is de reis het snelst via Nijmegen. Neem vanaf station Nijmegen 

uiterlijk om 8.44 u. de Arrivabus lijn 83 (richting Venlo) naar De Hamert. 

Stap uit bij halte Walbeckerweg Wellerlooi, aankomst 9.55 u. 

Het is van daaraf 200 m (in noordelijke richting) lopen naar P1 bij “Jachthut Op den Hamer”. 

 

Eventueel logies: 

 

Deelnemers die een dag eerder willen komen of nog een dag langer willen blijven kunnen terecht in 

het 1,7 km zuidelijker gelegen “Hotel Rooland” of op het daarachter gelegen bungalowpark, annex 

camping, “Klein Vink”. Daarbij ligt ook het “Thermaalbad Arcen”. 

 

Kijk voor meer informatie en boeking op:  

 

https://www.hotelrooland.nl/nl/ 

 

https://www.kleinvink.nl/?referer=ggle&gclid=Cj0KCQiAtOjyBRC0ARIsAIpJyGNLVRAUXUiCS

vkNjiDsBP4bvf1VuSv3g45LHgzJcosGtyRBbGLZN7YaAkfFEALw_wcB 

 

https://www.thermaalbad.nl/ 

 

 

En last but not least: op welke Vogels hopen wij? 

 

Typisch voor dit zeer afwisselende gebied (beekdal, akkerland, heide, bos en vennen) zijn: 

Roodborsttapuit, Blauwborst, Geelgors, Gekraagde roodstaart, Boompieper, Veldleeuwerik, 

misschien al Boomleeuwerik, Boomvalk en zelfs de IJsvogel. 

Op het Heerenven Zuid zijn eendensoorten (sommige nog als wintergast) aanwezig en veel 

steltlopers op doortrek. Een Ooievaar en zelfs een Flamingo is mogelijk. 

 

Het aantal soorten lag in het verleden meestal rond de 80! 

 

 

Uw gidsen: 

 

Raymond Oostwegel, tevens reisleider (tel.: 043 – 408 2187 en op de dag zelf: 06 – 53.13.27.53),  

E-mail: reactie@raymondoostwegel.org 

en 

Ton Jeuken (tel.: 06 – 46.46.27.40) 
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