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Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u eerst door het mooie natuurgebied Rouwkuilen met enkele 
fraaie vennen. Via leuke bospaadje en de Weverlose Berg komt u in de rustige buurtschap Weverslo waar 
enkele mooie boerderijen staan. U wandelt via graspaadjes een mooi stuk langs de Loobeek en dan loopt u 
door het bos naar een camping in de buurtschap Haag. (In het zomerseizoen zijn er drankjes verkrijgbaar). U 
loopt dan langs het bosgebied Kempkensberg en dan volgt u een leuk slingerpaadje langs de Meerselsepeel. 
Hier moet u even door een droge beekbedding lopen en via smal paadje wandelt u terug naar Ysselsteyn. 
Neem zelf proviand mee voor  onderweg. Er staan enkele zitbanken. Na veel regenval kan het op de 
graspaden soms drassig zijn, draag dan hoge wandelschoenen.   
 



  blz 2 van 4 

 

 
Na de wandeling kunt ook nog een bezoekje brengen aan de indrukwekkende Duitse Militaire Begraafplaats 
met  31.598 graven, die gelegen is aan de  Timmermansweg 75 (2,5 km vanaf startpunt wandeling). 
 
Startadres: Parkeerplaats, Lovinckplein 2, Ysselsteyn.   U mag gratis parkeren op de parkeerplaats t.o. het café. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,79 km  3.25 uur  8 m  8 m 
 

 
 

1071. YSSELSTEYN 15,8 km 
 

1.   Met uw rug naar de ingang van het café steekt 
u RD de klinkerweg over naar de twee zitbanken 
en volg dan RD het klinkerpad door het park. 
Voor de St Odakerk en oorlogsgedenksteen gaat 
u L langs huisnr. 10.  
 

(Het dorp werd gesticht in 1921 in het kader van 
grootschalige ontginningen die toen in de Peel 
plaatsvonden. Het was een zogeheten model 
ontginningsdorp en het heeft een zeer symmetrische 
plattegrond.  
 

In 1927/1928 werd de St. Odakerk gebouwd. Na het 
constateren van ernstige gebreken werd de kerk in 
1991 met uitzondering van het koor gesloopt. Op 8 
nov. 1992 werd de vernieuwde kerk ingewijd. Sinds 
1975 staat naast de kerk een carillon. De kerk heeft 
geen klokkentoren. In plaats daarvan is via een 
klokgeluidsinstallatie en luidsprekers 
imitatieklokkengelui te horen).  
 

Steek aan de rechterkant bij de verkeerslichten 
de voorrangsweg (Puttenweg/ N277) over en loop 
RD  over pad en even verder door de Pater 
Tulpstraat.  Aan de kruising gaat u RD verder 
door de Pater Tulpstraat. Aan de T-splitsing gaat 
u L (Ringweg).  Aan de volgende T-splitsing gaat 
u R (Ysselsteynseweg) langs de doorgaande weg. 
 Even verder verlaat u de bebouwde kom. Voorbij 
grote rechts gelegen loods gaat u bij 
wandelknooppuntpaal (wkp) 15 L (16) door het 
klaphekje en volg het Jan Houbenpad langs de 
afrastering. U passeert een torentje met beeld en 
volg RD (pijl) het pad.  
 

(Hier ligt het vrij toegankelijke openluchtmuseum 
"Ròwkoelehof", dat een dependance is van het 
Museum De Peelstreek.  
 

In de open en dichte loods vindt u een uitgebreide 
verzameling van landbouwmachines uit de tijd van de 
paardentractie tot circa 1960.  
 

Ook vindt u in dit museum een verzameling smederij 
en metaalbewerkingsmachines. Machines die 
gebruikt werden in een bakkerij komen ook aan bod, 
evenals een automatisch klompenmakersautomaat.  
 

Behalve grote machines staat er ook nog veel klein 
spul dat vroeger op de boerderij gebruikt werd, zoals 
attributen die gebruikt werden bij het turfsteken en 
speciale turfkruiwagens). 
 

2.   Bij wandelmarkeringspaal gaat u R (16) door 
het klaphek en volg het bospad aangegeven door 
geel bordje met zwarte pijl. U wandelt nu geruime 
tijd door het natuurgebied Rouwkuilen. Aan de 3-
sprong bij zitbank gaat u RD (geel/zwarte pijl) met 
rechts een ven. Aan de volgende 3-sprong  gaat u 
R (pijl) verder langs het volgende ven. Aan alweer 
een 3-sprong gaat u L (pijl) over het bospad. 
Negeer zijpaadjes. Aan de asfaltweg gaat u L. 
Meteen daarna gaat u R (16) over het bospad.  
Aan de 3-sprong gaat u L (pijl).  Aan de T-
splitsing bij wandelknooppunt (wkp) 16 gaat u R 
(82). (U verlaat de geel/zwarte pijl). Aan de 
volgende T-splitsing bij de bosrand gaat u L (82) 
over het graspad.   
 

3. Steek de doorgaande weg (Deurneseweg) over 
en loop RD (pijl) over het pad langs de 
afrastering.  Aan de 3-sprong, aan het einde van 
de afrastering, gaat u R (pijl) over de bosweg.  
Steek de asfaltweg over en loop RD (oranje pijl) 
over de bosweg.  Negeer bospad links en volg de 
veldweg langs de afrastering.  Op de hoek van de 
afrastering gaat u L over het graspad verder 
langs de afrastering. Na 100 m gaat u aan de 3-
sprong bij wandelmarkeringspaal R over de 
veldweg. Aan de 4-sprong bij bosrand gaat u L 
(pijl) over het pad door de bosrand. Aan het eind 
buigt het pad rechts omhoog. Negeer bospad 
rechts. Vlak daarna gaat u R (pijl). Meteen daarna 
gaat u L het steile bospad omhoog. Boven buigt 
het pad rechts over de heuvelrug.  
 

(U loopt hier over de 38,6 m hoge Weverlose Berg, 
een voormalig stuifduin dat bebost is. De berg is het 
hoogste punt van de gemeente Venray. Op de heuvel 
is een uitzichtpunt. Het bos bestaat voornamelijk uit 
eiken, die in het verleden gebruikt werden 
voor hakhout en tevens het stuifzand vastlegden. Na 
de Tweede Wereldoorlog werd er geen hakhout meer 
geoogst en groeiden de eiken tot een bos uit).  
 

Voorbij zitbank en springschans gaat u aan de 
linkerzijde het holle zandpad omlaag. Beneden 
aan de T-splitsing gaat u L (35) over de veldweg.   
 

4. Voorbij manege Hermkus Hof gaat u R over de 
betonplatenweg. Meteen daarna gaat u L over de 
asfaltweg.   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Peel_(gebied)
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Aan de T-splitsing in de buurtschap Weverslo 
gaat u bij wkp 35 L (33) over de asfaltweg.  
 

(Hier ziet u meteen links (nr. 3) de kortgevelboerderij 
(nu vakantieboerderij) genaamd De Martiene Plats 
(circa 1640). De historische Martiene Plats 
(Hallehuis) is een Saksische boerderij met een 
gedeeltelijk met riet bedekt wolfdak, schuur tevens 
schaapskooi, bakhuuske en wapenschop, alle met 
rieten dak. Tevens staat er een waterput).  
Negeer doodlopende weg links. Aan de 3-sprong, 
met links de Zandstraat, gaat u R (Weverslo).  
Aan de 3-sprong bij picknickbank gaat u L 
(Weverslo) verder over de asfaltweg.  Een eind 
verder steekt u via brug de Loobeek over. Meteen 
na de brug gaat u bij wkp 27 L (31) over het 
graspad met links de beek.  
 

(Een eindje verder passeert u een zitbank met mooi 
uitzicht op een vennetje, een prima pauzeplek na 6,5 
km.  
 

De Loobeek die samenvloeit met 
het Afleidingskanaal en dan in de Maas stroomt,  
wordt ook wel de Bloedbeek genoemd. Toen de 
geallieerden na de Slag om Overloon (30 sept.- 18 
okt.1944), de enige tankslag op Nederlands 
grondgebied (2478 doden) vanuit Overloon naar 
Venray trokken, moesten zij met tanks de Loobeek 
oversteken, die op dat moment was aangezwollen tot 
een breedte van 6 meter. De Duitsers hadden mijnen 
in de rivier gelegd. De oversteek vond plaats op 16 
okt. 1944 en ging gepaard met grote verliezen. 
Vandaar dat de Loobeek ook wel de Bloedbeek wordt 
genoemd).  
 

Na circa 600 m passeert u 2 klaphekjes en volg 
verder het graspad langs de beek. Aan de T-
splitsing bij rioolbuis en wkp 31 gaat u R (30) 
over het graspaadje langs de greppel.  
 

(Hier staat de Weverslose Volmolen die gebouwd is 
door vrijwilligers en die op bepaalde tijden te  
bezichtigen is).   
 

De wol van de schapen die in de Peel graasden werd 
deels verhandeld, gesponnen, geweven en veredeld 
tot vilt. Het maken van vilt gebeurde in een volmolen. 
De wol werd er met door waterkracht aangedreven 
houten hamers urenlang geplet waardoor vilt 
ontstond, dat gebruikt werd voor kleding.  Omdat bij 
dit proces onder meer urine gebruikt werd stonk een 
volmolen dan ook een uur in de wind en stond hij 
meestal buiten de dorpsgrenzen. De volmolen staat 
hier omdat de Loobeek hier het grootste verval 
heeft). 
 

In het bos gaat u aan de T-splitsing bij zitbank en 
wkp 30 L (42) over bospaadje.  Na circa 350 m 
passeert u rechts camping de Linde. Aan de 
doorgaande weg gaat u R over de grasstrook 
langs deze weg.  Vlak daarna komt u bij 
minicamping De Linde waar in het zomerseizoen 
drinken verkrijgbaar is.   
 

5.   Tegenover de ingang van de camping gaat u 
bij wkp 41 L (40) over de veldweg.  De veldweg 
buigt naar rechts en volg dan RD de bosweg.  

Aan de 3-sprong bij groene stalen slagboom en 
wmp L over het bospad. Voorbij vijvertje met 
schuilhutje en uitzichttoren zonder trap, buigt het 
paadje naar links.  Bij wmp buigt het pad naar 
rechts.  Aan de T-splitsing bij wmp gaat u R.  Aan 
de volgende T-splitsing gaat u L over de bosweg. 
Negeer bospad links. Voorbij zitbank volgt u bij 
wkp 39 RD (38) de veldweg.  Steek bij zitbank de 
asfaltweg over en loop RD over de veldweg.  Aan 
de kruising bij wkp 38 gaat u RD (43) met rechts 
van u de bosrand.  Negeer alle zijwegen en volg 
geruime tijd de zandweg.    
 

6.   Steek na 1 km de doorgaande weg (Peelweg/ 
N277) over en ga R over de grasberm.  Na 50 m 
gaat u L (Kempkensberg) over de bosweg langs 
de afsluitboom. Aan de ruime kruising gaat u RD.  
Voorbij afsluitboom gaat u aan de volgende 
kruising L over de zandweg. Let op! Waar de 
zandweg naar links buigt, gaat u R over het 
bospad met links een akker.   
 

(In juli 2019 was het pad door omgevallen bomen de 
eerste 100 m onbegaanbaar. Loop dan langs de 
akker met rechts u de omgevallen bomen. Laat ven 
weten als het pad hier weer begaanbaar is. Alvast 
bedankt).  
 

Let weer op! Waar het bospad naar rechts buigt, 
loopt u RD over het smalle paadje met rechts van 
u een grote akker.  Na circa 150 m buigt het 
paadje naar links en volg dan geruime tijd RD 
(oranje pijl) het leuke paadje. Na rui 500 m gaat u 
aan de asfaltweg R. Meteen daarna gaat u L 
(oranje pijl) over het pad langs de zitbank en met 
links een droge beekbedding. Aan de 3-sprong, 
waar de route van de oranje pijl naar rechts gaat, 
loopt u RD langs de beekbedding. Negeer bospad 
rechts en volg de beekbedding. Na geruime tijd 
buigt het pad met de beekbedding mee naar 
rechts en dan opletten!   
 

7. Bij de eerste links staande boom loopt u 
voorzichtig achteruit omlaag naar de bodem van 
de beekbedding.  
 

(Als er water in staat, volg dan het graspad tot aan de 
asfaltweg en loop langs de andere kant van de 
beekbedding terug).  
 

Loop aan de andere zijde de berm omhoog en ga 
L terug langs de beekbedding. In de hoek bij 
houten biels gaat u R langs de bomenrand. 
 

(Let op kuil bij de biels! Loop zoveel mogelijk vlak 
langs de bomen en niet over de akker).   
 

Steek de doorgaande weg (Deurneseweg/N270) 
over en ga L over het fietspad. Na circa 300 m 
gaat u bij wkp 6 R (9) over het smalle paadje 
langs de bomenrij. Bij boerderij gaat u RD over de 
asfaltweg. Aan de kruising bij wkp 9 gaat u L 
(Heidse Peelweg) en u loopt de bebouwde kom 
van Ysselsteyn weer binnen.  Aan de 3-sprong 
gaat u R (Peter Janssenweg) en u passeert de 
grote Vitelia Winkel Ysselsteyn, de specialist op 
het gebied van tuin en dier.  Aan de kruising gaat 
u L (Kerkweg).  
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Aan de volgende kruising gaat u L 
(Timmermansweg) en u komt weer bij de 

parkeerplaats.  

 

 
 
Als u tijd heeft, moet u beslist even een bezoekje brengen aan de indrukwekkende Duitse Militaire Begraafplaats 
met 31.598 graven, die gelegen is aan de Timmermansweg 75 (2,5 km). Het middelpunt van de begraafplaats 
vormt de centrale gedenkplaats met een kruis van beton. Vlakbij de gedenkplaats bevindt zich een 4 m hoog 
carillon met 25 klokken die in vijf staalconstructies hangen. Dagelijks tussen negen en vijf uur speelt het carillon 
ieder half uur een melodie.  
 

Opdat de nabestaanden het graf van hun gesneuvelde snel kunnen vinden, is het terrein in 106 blokken met 12 
rijen van telkens 25 graven ingedeeld. Langs de 800 m lange weg die over de begraafplaats gaat, zijn stenen vak 
aanduidingen aangebracht. De begraafplaats is circa 30 hectare groot.   
Van mei 1977 t/m okt. 1981 plaatsten soldaten van de West Duitse strijdkrachten nieuwe grafkruisen. In 1982 en 
1983 volgde de vernieuwing van de centrale gedenkplaats en de kameradengraven. De begraafplaats telt 1375 
kindsoldaten; soldaten jonger dan 18 jaar oud. De jongste werd slechts 14 jaar oud. 
 
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 
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 

 

 


