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blz 2 van 3
Tijdens deze gemakkelijke en bosrijke wandeling wandelt u eerst naar de Gelderse heide en dan door de
bossen naar een leuk natuurgebiedje met mooie vijvers en picknickbank, een leuke pauzeplek na 5,5 km.
Na weer een stuk door de bossen volgt u een rustig weggetje langs akkers en weilanden naar het dal van
de Groote Molenbeek. Hier struint u geruime tijd over graspaadjes langs de meanderende beek. Aan het
eind is een fijn terras. Neem zelf proviand mee voor onderweg. U kunt de route inkorten tot 8,6 km wat ook
een leuke wandeling is.
Startadres: parkeerplaats vakantiepark De Schatberg, Middenpeelweg 5, Sevenum. Rechts van het
tankstation rijdt u de weg in en parkeer links op de grote parkeerplaats voor bezoekers.
GPS afstand
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1018. SEVENUM 13 km – 8,6 km
1. Met uw rug naar de receptie gaat u L over de
asfaltweg richting uitgang met links het klimpark.
Loop even verder over het links van de weg
gelegen pad. Aan het eind van het pad volgt u RD
de asfaltweg. Vlak voor de rotonde met het
bijzonder kunstwerk gaat u L over de asfaltweg,
die 300 m verder een fietspad wordt.
(Het 10 m hoge kunstwerk bestaat uit een kleurrijke
toren voorzien van een ronddraaiende spiraal waarop
een (tover)bal balanceert. Het gehele kunstwerk
bevat 50.000 stukjes mozaïek en symboliseert in
haar totaliteit de recreatieve groeikansen in het
algemeen en Attractiepark Toverland in het
bijzonder).
Let op! Na circa 200 m, waar het fietspad het
kortst bij de doorgaande weg komt, steekt u R
voorzichtig deze weg over en loopt u bij infobord
RD (Graskuilenweg/42) over het bos- fietspad. Na
ruim 100 m gaat u aan de 4-sprong bij
wandelknooppunt (wkp) 42 L (43) over het
bospad, dat u geruime tijd RD volgt. Na 500 m
gaat u aan de Y-splitsing L. Aan de 3-sprong bij
wkp 43 gaat u R (57) het bospaadje omhoog.
Boven op de heuvel gaat u R (pijl) omlaag.
2. Steek de zandweg over en loop RD (pijl) over
de bosweg. Steek de volgende zandweg over en
loop RD over het bospad. (U verlaat hier de pijl). U
komt uit het bos en steek RD de zandvlakte over
van de Gelderse Heide. Aan de overzijde gaat u L
over het zandpad met rechts de bosrand. Aan de
ongelijke 4-sprong bij markeringspaal neemt u
het tweede bospaadje schuin R. Steek de
zandweg over en loop RD (pijl) over het
kronkelende bospaadje. (Een eindje verder
passeert u een zitbank). Na ruim 300 m gaat u bij
wkp 58 R (47) over het bospad. Aan de kruising
bij wkp 47 gaat u RD (48) met links het
attractiepark Toverland) Steek het fietspad over
en loop RD (pijl).
3. Aan de T-splitsing bij wkp 48 gaat u L (35).

(Degene die 8,6 km loopt gaat hier R. Aan de
kruising gaat u RD (pijl) langs de beek. Ga dan
verder bij punt 5).
Aan de doorgaande weg (Helenaveenseweg) gaat
u R (pijl). Na 100 m gaat u L (pijl) over de
bosweg. Aan de kruising gaat u RD (pijl). Na
bijna 400 m aan de volgende kruising bij zitbank
gaat u R (ruiterroute/(rr)/87). (U verlaat hier de gele
pijl). Na 250 m gaat u aan de 3-sprong L over de
bosweg. Aan de kruising bij markeringspaal gaat
u R (pijl). Voorbij het bijzondere devotiekruis gaat
u bij wkp 35 L (34) over het bospad. Negeer
zijpaden. Aan de T-splitsing bij wkp 34 gaat u R
(21) over de zandweg. Bij infobord gaat u scherp
R door het klaphek en loop RD omlaag naar de
visvijver Kamps Koël. Voor de visvijver gaat u L
over het graspad en loop dan RD tussen de 2
vijvers door. Aan de Y-splitsing gaat u L en u
loopt weer tussen 2 vijvers door. Aan het eind
van de visvijvers van H.S.V de Peelvissers gaat u
aan de Y-splitsing L en neem dan het tweede
graspad R naar de picknickbank, een mooie
pauzeplek na 5,5 km.
4. Ga door het klaphek en ga dan meteen R over
de asfaltweg. Waar de asfaltweg naar links buigt,
gaat u bij zitbank R (pijl) over de bosweg.
(U kunt ook de asfaltweg blijven volgen en dan
passeert u na 300 m het 3 m hoge van cortenstaal
gemaakt monument t. h. a de zeven omgekomen
bemanningsleden. Op 2 ok. 1942 stortte hier de
Short Stirling R9167 met call code OJ-N van het 149
Squadron RAF neer, na te zijn beschoten door een
Duitse
nachtjager
van
l.NJG1
(Het monument/kunstwerk bestaat uit een mantel die
een kogel/granaat/bom)huls voorstelt. Wanneer men
in deze huls gaat staan, kijkt men uit op de
crashlocatie. Het silhouet van de bommenwerper
balanceert boven op de kogelhuls. Wanneer men de
blik naar boven richt in de huls, kan men de namen
van de zeven omgekomen bemanningsleden lezen
die in het staal van het silhouet zijn gelaserd.

Binnen in de hulswand heeft de kunstenaar. Ruud
van der Beele, een roos geplaatst die hij heeft
vervaardigd uit de aluminium restanten van het
vliegtuig. Uit deze roos vallen een zevental losse
rozenblaadjes naar beneden die de tranen van
verdriet uitbeelden om het verlies van deze zeven
jonge levens. Het perk waarin het monument is
geplaatst is aangelegd in de vorm van een omega
teken).
Aan het einde van het bos gaat u R over het pad met
rechts de bosrand. Aan de kruising bij wkp 22 gaat u
L. over het bospad. Ga nu verder bij “””” dit punt).
Aan de kruising bij wkp 22 gaat u RD (23). ****
Aan de T-splitsing gaat u L (pijl). Aan de ruime 3sprong gaat u R (pijl). Aan de 3-sprong bij wkp
23 gaat u RD (68). Negeer na 300 m bospad
rechts. 30 m verder gaat u L over het smalle
bospad (gele streep). (U verlaat de pijl).
(Vindt u het paadje niet, dan kunt ook de route van
de pijl ook RD blijven volgen. 200 m verder gaat u
aan de 3-sprong L (pijl). Aan de doorgaande weg
gaat u R (pijl). Na 150 m gaat u L (pijl) over het
bospad. Aan de kruising bij wkp 68 gaat u R over de
bosweg. Ga dan verder bij ^^^^ in dit punt).
Aan de doorgaande weg gaat u R. Na 100 m gaat
u L (geel/blauw) over het bospaadje. Negeer
zijpaadjes. Aan de bosweg gaat u R (pijl) langs de
afrastering. Aan de kruising bij wkp 68 gaat u RD
over de bosweg. ^^^^ Negeer 2 zijpaadjes rechts.
Aan de kruising gaat u L (pijl) langs de beek.
5. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong R (pijl) over het
bospad. Aan de volgende 3-sprong gaat u L (pijl).
Bij wkp 49 gaat u L (8). (U loopt dus niet rechts
naar het asfalt- fietspad). Voorbij afsluitboom en
picknickbank gaat u L over de veldweg en u
passeert links een parkeerplaats. Na 50 m gaat u
aan de 3-sprong R (pijl 8/Schatbroekdijk) over de
rustige asfaltweg.
(U maakt nu de oversteek naar het dal van de Groote
Molenbeek).
(Na 250 m, meteen voorbij dwarsgreppel, kunt u over
het graspad lopen dat links van de greppel loopt, dus
evenwijdig aan de asfaltweg. Voorbij boerderij gaat u
dan weer over de asfaltweg lopen).
Na 700 gaat u aan de voorrangsweg L
(Kleefsedijk) over het fietspad. Na 300 m gaat u
bij wkp 8 R (61) en steek de weg over richting
trafokast en volg de veldweg. Aan de 4-sprong
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bij markeringspaal en bordje “fietsroute 77” gaat
u RD over het graspad.
(U komt nu in het gebied van de Groote Molenbeek.
Dit gebied was in okt. 2020 erg nat. De bever heeft
een dam gebouwd in het beekje, zodat sommige
paden erg nat kunnen zijn en/of onder water staan.
6. Aan de T-splitsing bij infobordje gaat u bij
afsluitboom L over het graspad, dat u geruime
tijd RD volgt met een eindje verder rechts de
bosrand.
(Als het pad onder water staat blijf dan het pad
zoveel mogelijk langs de bosrand en akker volgen).
Na 500 m gaat u aan de asfaltweg R. Na 50 m
steekt u de Groote Molenbeek over en ga dan
meteen bij afsluitboom R over het graspad, dat na
400 m een scherpe bocht naar rechts maakt met
rechts de beek.
(In mei 2022 kan men 15 m na deze bocht niet meer
verder lopen omdat een bever een flinke dam heeft
gebouwd en het pad staat geheel onder water. Is dit
nog zo, loop dan de beneden beschreven
alternatieve route).
Voorbij leuk bruggetje en zitbank gaat u L verder
langs de beek. Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl).
Volg geruime tijd dit mooie pad langs de beek en
dan buigt het pad naar rechts, weg van de beek.
Aan de 3-sprong bij wkp 61 gaat u RD (70) langs
de beek. Na bijna 100 m steekt u het bruggetje
over en ga R (pijl) met rechts de beek. Voorbij
afsluitboom loopt u RD langs de parkeerplaats.
**** Aan het eind gaat u voor het La Place
restaurant R de brug over en ga dan meteen L
over de parkeerplaats. Loop RD tussen de heg
door naar de doorgaande weg (Midden Peelweg)
Steek deze over met rechts de rotonde met het
kleurrijke kunstwerk en volg RD het fietspad. Aan
de asfaltweg gaat u RD terug naar de
parkeerplaats.
Alternatieve route voor onder water staand pad
Loop het pad 15 m terug en ga dan rechts over de
afrastering. Loop door het weiland langs de
bosrand/afrastering. Blijf RD langs de afrastering
lopen. Bij klaphek gaat u RD (pijl). Het pad maakt
een bocht naar rechts en links en blijf het pad
veder volgen. Bij afsluitboom gaat u R (pijl). Aan
de T-splitsing gaat u L richting parkeerplaats. Ga
nu verder bij **** in bovenstaande punt 6

Auteur: Jos Wlazlo
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden
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