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Geen DUVELS te zien in de kuul

door Wiel Beijer

In UITwandelen gaan we op
zoek naar mooie en verrassen-
de wandelroutes in binnen-
en buitenland. Vandaag de
Maasduinen bij Afferden.

E en kuul is een kuil en een
duvel is een duivel. We
komen vandaag tijdens
onze wandeling terecht
in de duvelskuul ofwel

duivelskuil, maar wie verwacht dat
de duvel los is tijdens dit uitstapje
door een mooi stukje Maasduinen
bij het Noord-Limburgse dorp Af-
ferden, komt bedrogen uit. Laten
we niet op de feiten vooruitlopen
en beginnen bij het begin: de par-
keerplaats voorbij molen Nooit Ge-
dacht op de weg van Afferden naar
het Duitse grensplaatsje Siebenge-
wald. De fraaie korenmolen op een
heuveltje naast de weg is een her-
bouw uit 1958, want de oude mo-
len is in 1944 door Duitse militai-
ren opgeblazen.
We starten bij restaurant ’t Rimpelt
en de ernaast gelegen camping Ro-
land, even voorbij de Nooit Ge-
dacht. We lopen naar het bos en
volgen er de rode paaltjes linksaf.
Het smalle, slingerende bospad ligt
bezaaid met dennenappels. We
merken meteen dat we in de Maas-
duinen onderweg zijn, want het
pad is ook behoorlijk zanderig. Na
een poosje volgen we niet langer
de rode paaltjes, maar de blauwe
van de Broederbosroute, die naar
links voeren. Verderop steken we
een bosweg over en volgen het pad
met links van ons een wei met
paarden.
Dan is het even opletten. Bij een
kruispunt gaat blauw naar links,
maar wij gaan naar rechts. We lo-
pen een afkorting van de blauwe
route, die echter in tegenoverge-
stelde richting gemarkeerd is. Eerst
een lichte klim, bij een T-splitsing
naar rechts en verderop gaan we
door een klaphekje het begrazings-
gebied binnen. Na enkele meters
volgen we een smal pad naar rechts
door het bos en dan gaat het berg-
op naar een zitbank op de top van
het duin. Iets verder verlaten we
dit begrazingsgebied weer via een
klaphekje. De grote grazers hebben
we niet gezien. Wel vlaaien. Achter
het hekje slaan we linksaf, bergaf
langs de afrastering. Bij de kruising
van paden gaan we weer linksaf,
nog steeds langs de afrastering en
verderop bij het blauwe paaltje vol-
gen we de bocht naar rechts. Bij de
weg steken we over. Bij de Y-split-
sing leiden blauwe paaltjes naar
rechts langs het bosven. Vanaf nu
is de route weer duidelijk gemar-

keerd. Eerst met blauw. Met het
bosven aan onze linkerhand volgen
we opnieuw een slingerend pad
door een mooi bos, waar de stilte
alleen wordt verstoord door vrolijk
fluitende vogels. Het smalle pad
wordt snel breder. Na een tijdje be-
reiken we een onverharde bosweg.
We slaan rechtsaf en na een aantal
meters duiken we linksaf weer het
bos in. Bij de verharde weg gaan

we naar rechts. We bereiken enkele
huizen en volgen blauw over een
brede, onverharde weg. Na een
aardappelakker slaan we bij de krui-
sing van wegen linksaf en vanaf nu
tot de finish volgen we de rode
paaltjes. Bij de T-splitsing met een
groot kruis gaan we linksaf over de
verharde weg naar een wegkapel
verderop. Daar slaan we rechtsaf.
Links de onnatuurlijke Maasdui-

nen van de golfbaan. Rechts de
oude slotgracht en de ruïne van
kasteel Bleijenbeek, in 1944 door de
Duitse soldaten verwoest en niet
meer herbouwd. Verderop gaan we
over de Eckeltsebeek. De beek mag
na jaren van rechtlijnigheid nu
weer meanderen door het mooie
landschap. Er zijn weer ijsvogeltjes
en ook de grote zilverreiger - die
we verderop zelf kunnen zien - is

aanwezig, net als de altijd ijverige
bever. De golfbaan is nu links en
rechts van ons. Na een lang recht
bospad draaien we bij een kruising
rechtsaf. Heel vaak gaan we nu
naar links en naar rechts over bre-
de, golvende bospaden op deze
mooie wandelroute met heel veel
bloeiend vingerhoedskruid.
Dan moeten we via een klappoort-
je het begrazingsgebied Duvelskuul
in, waar deze route zijn naam aan
te danken heeft. In dit natuurge-
bied met prachtige vennen komen
we geen duvels tegen, maar wel gro-
te grazers. Schotse Hooglanders zo
te zien. Ze trekken zich niets van
onze aanwezigheid in hun domein
aan, maar grazen rustig verder. Na-
dat we dit schattige gebiedje via
een klappoortje weer hebben verla-
ten, zien we op het pad voor ons
een vos, die als hij ons ziet snel het
struikgewas in schiet. Via een brug-
getje over de beek (waar we die zil-
verreiger zien) komen we even la-
ter weer bij de weg Afferden-Sie-
bengewald. Op het terras van ’t
Rimpelt bestellen we een bruine
van Affligem, ook omdat die naam
mooi allitereert met Afferden.

Reageren: w.beijer@mgl.nl. Meer wan-
delroutes van Wiel Beijer vindt u in de
wandelgids Klimmen en Dalen, uitgege-
ven bij het Mooi Limburgs Boeken-
fonds en op www.limburger.nl

De route
Afstand: 11 km
Start: P-plaats bij
restaurant ’t
Rimpelt/Camping
Roland aan weg
Afferden-Siebengewald
Markering: rode paal-
tjes, blauwe paaltjes,
niets, blauwe paaltjes,
rode paaltjes
Moeilijkheidsgraad:
onverhard, veel zand,
licht op en neer
Kaart: wandelroute-
kaart te downloaden
via www.afferden-
limburg.nl/-
wandelroutes.php
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Een van de vennen.  foto WMW


