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blz 2 van 3
Midden in de bossen bij Nederweert ligt de parkeerplaats. Tijdens deze vlakke en gemakkelijke
boswandeling wandelt u over leuke bospaadjes over de Hugterheide (bosgebied) en dan loopt u even door
de buurtschap Hugten. Dan wandelt u via veldweg verder u door de bossen en passeert u het
Grensmonument, een uitkijktoren met mooi uitzicht over de Hugterheide en een mooi gelegen vennetje.
Neem voor onderweg proviand mee, er staan enkele zitbanken.
Startadres: Wandel- en Fietscafé Peerkesbosch, Heugterweg 2, Nederweert. (Parkeer op de parkeerplaats).
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

11,10 km

2.25 uur

14 m

34 m

1048. NEDERWEERT 11,1 km
1. Vanaf de parkeerplaats of het terras loopt u
naar de uitgang/voorkant woning en gaat u L over
de brede grindweg. Na 50 m volgt u de grindweg,
die naar rechts buigt. Aan de T-splitsing bij bord
“Peerkesbosch” gaat u R (paarse pijl). Na 150 m
gaat u L (paars pijl/mountainbike route) over het
bospaadje. Na 400 m gaat u aan de T-splitsing R
(paarse pijl) over de bosweg. Meteen daarna gaat
u L (paarse pijl) over het bospaadje. Meteen
daarna gaat u aan de Y-splitsing L. (U verlaat even
de paarse pijl). Meteen boven op het heuveltje
negeert u zijpaadje rechts. Vlak daarna beneden
aan de omgekeerde Y-splitsing, met rechts een
waterpoel, gaat u RD (paarse pijl). Na 200 m gaat
u aan de T-splitsing L (paarse pijl).
2. Aan de volgende T-splitsing gaat u L over de
bosweg. (U verlaat hier de paarse pijl). Meteen
daarna bij afsluitboom en bordje “Hugterheide”
gaat u R over het smalle bospad.
(Dit voormalige heidegebied, dat in het bezit is van
de Stichting Brabants Landschap, is begin 1900
beplant met naaldbomen om het stuifzand te
beteugelen).
Aan de 4-sprong gaat u L (X) over het smalle
bospad. Na 200 m gaat u aan de Y-splitsing R (X)
omlaag. Negeer zijpaden en blijf het smalle pad,
dat bochten maakt, geruime tijd RD (X) volgen. Na
1,1 km aan de T-splitsing bij wandelwissel (ww)
12 gaat u L (X/groene rechthoek).
3. Negeer zijpaden en blijf het smalle pad RD
(X/groene rechthoek) volgen. Na 500 m steekt u
RD de parkeerplaats over en loopt u bij ww 13 en
zitbank RD (X/groene rechthoek) over het bospad.
(Hier staat links op de parkeerplaats een
picknickbank en ziet u links een bedrijfsgebouw).
Steek na 300 m de bosweg over en loop RD
(X/groen). Bijna 400 m verder gaat u aan de
kruising bij ww 14 L (X) de bosweg omhoog. (U
verlaat hier de groene rechthoek). Negeer zijpaden.
Na 400 m voorbij afsluitboom gaat u aan de 4sprong
in
Maarheeze
(landgoed/villawijk
Kamersven) bij ww 16 R (X/Fazantlaan) over de
asfaltweg. ***** Aan de 5-sprong bij zitbank,
infobord en parkeerplaats, waar de asfaltweg

naar links buigt en dan De Hommelberg heet,
gaat u RD. Meteen daarna bij wandelknooppunt
(wkp) 44 gaat u L (54) over de zand- bosweg met
links de asfaltweg (De Hommelberg).
4. Negeer zijpaden. Na 200 m, tegenover huisnr 5
(eerste huis) gaat u R (gele zeshoek/blauwe
ruit/pijl) over het bospad. Na 500 m gaat u aan de
T-splitsing L (geel/blauw/pijl). Aan de volgende Tsplitsing gaat u R (geel/blauw/pijl). Aan de
kruising gaat u L (geel/blauw). Negeer bij wkp 54
pad rechts en loop RD (55). Aan de kruising gaat
u bij wandelwissel (ww) 17 en afsluitboom RD
(pijl). Aan de doorgaande weg in de buurtschap
Hugten, met rechts de grote villa met het leuke
torentje op het dak, gaat u R (pijl) over het twee
richtingen fietspad. Negeer na 400 m bij wkp 55
zijweg links (Rummeling) en loop verder RD (56)
over het fietspad. 200 m verder meteen voorbij
huisnr. 15 en bij wkp 56 gaat u R (57) over de
zandweg. Na
800 m gaat u in het bos
(Hugterheide) aan de kruising bij wkp 57 R (54).
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u RD (witrood). Na 200 m gaat u L over het brede grasbospad. (U verlaat hier de pijl en wit-rood).
5. Aan de 4-sprong gaat u L. Negeer zijpaden.
Voorbij wilduitkijkhut gaat u aan de T-splitsing R
over de bosweg. Negeer zijpaden. Na 250 m aan
de kruising bij afsluitboom gaat u RD. Let op! Na
200 m gaat u L over het bospad. (Dit is ca. 10 m
vóór markeringspaaltje zonder markering (2020)). Na
bijna 100 m gaat u aan de T-splitsing R over het
smalle pad door de bosrand met links hoge
afrastering van het natuurgebied Hugterbroek
(grote grasvlakte) waar u mogelijk een roedel
(kudde) edelherten ziet lopen.
(U loopt hier op de grens van de provincie Limburg
en Noord Brabant).
Na 100 m passeert u een picknickbank met links
het Grenskerkmonument.
(In de periode 1648 tot 1795 liep op dit punt een
staatsgrens tussen de Republiek der Verenigde
Nederlanden en de Spaanse. Om de katholieken, die
in de Republiek hun godsdienst niet in het openbaar
mochten uitoefenen, ter wille te zijn, werden net over
de grens een kerkje opgericht.

Tot 1682 werd deze grenskerk gebruikt. In 1981 is
het als monument overgedragen aan de Stichting
Limburgs landschap).
200 m verder buigt het pad naar rechts (oranje
cirkel/rode driehoek/blauwe ruit/pijl) en wordt een
grind- bosweg.
(Als u hier in de bocht L door het hoge hek gaat, dan
komt u bij een zitbank, genietplekje, en uitkijktoren
vanwaar u prachtig uitzicht heeft over het
natuurgebied Hugterbroek met zijn vele vennen.

blz 3 van 3
Exmoorpony’s lopen. Hier ziet u ook links de
uitkijktoren waar u langs bent gelopen).
Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R
(geel/oranje/rood). Negeer zijpaden
en volg
geruime tijd het pad RD.
(Na 300 m loopt u bij prachtig vennetje, dat een
Pingo ruïne is, ontstaan in de laatste ijstijd. Waar u
mogelijk het gekwaak van kikkers hoort, loopt u over
het vlonderpad).

Vanaf deze wildtoren kunt u mogelijk edelherten en
Exmoorpony’s spotten. Dit paardenras hoort evenals
het przewalskipaard tot de laatste rassen van wilde
oerpony's. In het jaarlijks burlseizoen (sept.-okt.) kunt
u hier mogelijk het gebrul horen en eventueel een
gevecht tussen de mannelijke edelherten meemaken.
Hier stond tot 2007 de boerderij de “Grashut”).

Na 500 m gaat u aan de 4-sprong RD over het
smalle pad met rechts heidegebied. (U verlaat hier
de wandelmarkeringen). 300 m verder gaat u aan
de T-splitsing R over de bos- grindweg met
rechts heidegebied. Aan de volgende T-splitsing
gaat u L over de grindweg richting Peerkesbosch.
Let op! Na 100 bij 3 paaltjes en twee liggende
boomstammen gaat u L over bospad.

Na 50 m gaat u aan de kruising bij ww 80 en
afsluitboom L (73/gele zeshoek/oranje cirkel/rode
driehoek) over de grindweg, die u RD (pijl) blijft
volgen.

(U kunt hier ook de grindweg RD blijven volgen. Na
200 m gaat u aan de 3-sprong L over de bosweg, die
na bijna 150 m naar rechts buigt en dan komt u
meteen bij Peerkesbosch).

6. Na bijna 500 m gaat u bij ww 7 L (gele
zeshoek/oranje cirkel/rode driehoek/wit-rood)
over het bospad.

Na 100 m buigt de bosweg naar rechts. 200 m
verder bij afsluitboom gaat u aan de 3-sprong RD
over de grindweg. U komt na 100 m links bij de
parkeerplaats.

(Even verder in de bomenlaan ziet u mogelijk links op
het grote omheinde grasveld
edelherten en/of
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Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

