Langs Jan D’n Duvel, Well
1.
Met de rug naar het restaurant de Vink parkeerterrein LA verlaten, fietspad langs doorgaande weg
volgen, na enkele meters doorgaande weg oversteken, let op drukke weg. Aan overzijde RD fietspad
aan linkerzijde van "Wezerweg" inlopen,
Voor bocht naar links RA de weg oversteken richting houten hek, kn37 volg 31.
RD door klaphek, onverhard bospad, wn route.
Op T-splitsing LA, wn route.
Direct na houten brugje op T-splitsing RA, wn route.
LA, kn31 volg 40, wn route.
RD, pad op linkerhand negeren, wn route.
Op T-splitsing LA, wn route, breed zandpad.
RD, pad op rechterhand negeren.
Na passeren van een beekje RD, smal pad op linkerhand negeren.
Einde pad bij klaphek RD doorgaande weg oversteken, vervolgens aan overzijde weer door klaphek
richting zandverstuiving lopen, kn40 volg 39.
2.
Voor zandverstuiving RA, kn39 volg 43.
RD ruiterpad op linkerhand negeren, wn route.
RD, pad op rechterhand negeren.
Op splitsing rechts aanhouden, wn route.
LA, grindpad, kn43 volg 46.
Bij kruising RA, smal bospad, wn route.
Einde pad voor een groot meer "Reindersmeer" RA, de wn route wordt verlaten.
De oever van het meer blijven volgen tot voorbij de versmalling van het meer, kn49 volg 99,
vervolgens de oever van het meer verder blijven volgen tot men op de rechterhand een hoger
gelegen bank ziet met trap bestaande uit houten balken. Bij bank staat een informatie paneel van
SLL "Landschap in beweging". Vanaf dit punt nog 150m de oever van het meer volgen, vervolgens
RA bij kn99 volg 95.
3.
Einde pad op T-splitsing RA, kn95 volg 94, breed pad met gescheiden fietspad.
RD, pad op rechterhand negeren, wn route.
Op 4-sprong LA, richting schaapskooi, de wn route wordt verlaten.
Direct na schaapskooi op kruising LA, bosrand volgen.
RD, bosrand blijven volgen, kn68 volg 72, de wn route wordt weer gevolgd, smal pad op rechterhand
negeren.
RD, bosrand blijven volgen, smal pad op rechterhand negeren.
RD, de bosrand wordt verlaten, pad op rechterhand negeren, wn route.
RD, pad op linkerhand negeren.
RD, pad op linkerhand negeren.
RD, pad op linkerhand negeren.
Bij kruising RD, kn72 volg 88, graspad.
Bij klaphek rechtdoor, graspad.
Bij splitsing voor ven rechts aanhouden, graspad rechts van het ven volgen.

4.
Na passeren van klaphek op T-splitsing LA, kn88 volg 98, fietspad.
LA, kn98 volg 97, fietspad blijven volgen.
RD, fietspad langs afrastering blijven volgen tot een kruising, zijpaden negeren.
Bij kruising RD, wn route.
RD, fietspad blijven volgen, pad op rechterhand negeren.
Op T-splitsing RA, kn97 volg 82, pad met gescheiden fietspad, dit pad blijven volgen tot verharde
weg, bij verharde weg RD.
Bij kruising LA, kn82 volg 83, "Oude Baan".
RD, verharde weg blijven volgen, kn83 volg 62, pad op rechterhand negeren.
RD, verharde weg blijven volgen, kn62 volg 17, direct daarop LA bij 2e kn62 volg 17, grindpad.
RD, kn17 volg 66, pad op rechterhand negeren.
Bij kruising met ruiterpad RD.
Op splitsing voor ven links aanhouden, wn route.
Op T-splitsing voor het meer RA, kn66 volg 67.
De oever van het meer blijven volgen tot er op de linkerhand een brug te zien is, zijpaden negeren.
Bij brug RD, kn67 volg 37, brug op linkerhand negeren.
5.
Bij splitsing links aanhouden, de wn route wordt verlaten.
# Men passeert hier het Bezoekerscentrum De Maasduinen
RD richting metalen trap lopen, vervolgens via trap LA brug oversteken.
Aan overzijde van brug tegenover ingang van parkeerterrein RA, grindpad volgen, tevens staat er
een bord van SLL.
Direct daarop LA, dalend grindpad.
Beneden aangekomen op 4-sprong 2de pad op rechterhand volgen, voetpad, dit pad loopt parallel
aan een kanaal.
Einde pad RA, verharde weg, men volgt weer de wn route.
Na 140 meter rechts aanhouden, grindpad parallel aan verharde weg volgen, wn route.
Bij kruising RD, kn93 volg 54, grindpad blijven volgen.
Bij splitsing links aanhouden, wn route.
Einde pad RA, verharde weg, wn route.
Direct daarop RD, wn route, weg op linkerhand negeren.
6.
RD, weg op rechterhand negeren.
Op T-splitsing LA, "De Vissert", wn route.
RA, grindpad, wn route.
RD, smal pad tussen afrastering volgen.
Einde pad LA, verharde weg, kn54 volg 53.
Bij kruising RA, kn53 volg 52, "Elsterendijk".
RD, weg op linkerhand negeren.
RD, weg op linkerhand negeren.
RD, weg op linkerhand negeren, kn52 volg 51, men verlaat bebouwde kom.
RD, kn51 volg 33, weg op rechterhand negeren.
In bocht RD, doorgaande weg naar links negeren, na 100m overgaand in grindpad, wn route.

7.
Voor de dijk LA door klaphek, kn33 volg 34, afrastering aan de voet van de dijk op rechterhand
volgen.
RD door klaphek, de dijk oplopen, wn route.
Bij verharde weg LA, wn route.
Na enkele meters bij netwerkpaaltje RA over sloot, pad op scheiding van akker en weiland volgen.
Pad buigt naar rechts richting rechterhoek bosperceel. Bij bosperceel RD laan langs gracht volgen,
wn route.
LA, grindpad, wn route.
Einde pad LA, kn34 volg 13, voetpad langs verharde weg.
Deze weg geheel uitlopen, aan einde ligt op linkerhand het parkeerterrein, het startpunt.

Legenda
RA = rechtsaf
RD = rechtdoor
LA = Linksaf
SLL=Stichting Limburgs Landschap.
Kn = Wandelnetwerk knooppunt paaltje met rood-witte route tekens “Wandelroute netwerk
gemeente Bergen”.
Wn = Wandelnetwerk richting paaltje met rood-witte route tekens “Wandelroute netwerk gemeente
Bergen”.

