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blz 2 van 3
Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u naar het oorlogsmuseum en dan struint u geruime tijd over
bospaadjes door het natuurgebied Het Helder. Dan volgt u een mooi graspaadje langs het Afleidingskanaal
en passeert u een mooi heidegebiedje. Na weer een stuk door het bos wandelt u over de prachtige
Overloonse duinen. Langs bosranden wandelt u terug naar de golfbaan. De eerste zitbank staat pas na 8,5
km maar u kunt ook een dekentje meenemen om op het gras langs de beek te pauzeren.
Startadres: Parkeerplaats golfbaan Kuluutweg 8, Overloon. Parkeer op de parkeerplaats van de golfbaan.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

11,89 km

2.40 uur

16 m

30 m

1111. OVERLOON 11,9 km
1. Vanaf de parkeerplaats gaat u aan de 3-sprong
bij plaatsnaambord Overloon RD het dorp in. Na
30 m gaat u aan de volgende 3-sprong RD.
Negeer zijwegen. Waar de weg naar rechts buigt,
gaat u aan de 3-sprong voorbij huisnr. 26 L langs
huisnr. 20. Aan de T-splitsing steekt u de
voorrangsweg (Vierlingbeekseweg) over en gaat
u L over het fietspad. Na 25 m gaat u R over het
bospaadje. Aan de kruising van bospaden gaat u
RD. Aan de T-splitsing voor afrastering gaat u R.
Aan het eind volgt u RD de klinkerweg. Aan de 3sprong gaat u L. Meteen voorbij koffiehuis “de
Papegaai” gaat” u L het plein op en loop RD over
de klinkerweg langs de sherman tank. Bij de
ingang van het oorlogsmuseum volgt u RD het
klinkerpad langs de parkeerplaats.
(Het Oorlogsmuseum Overloon is een historisch en
educatief museum dat zich vooral richt op de
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in
Nederland.
Het is in Nederland het grootste in zijn soort en
bestaat uit een bosachtig park waarin twee
voormalige musea, het Nationaal Oorlogs- en
Verzetsmuseum en het Marshallmuseum gehuisvest
zijn.
Er is ook een aparte expositie gewijd aan
de Jodenvervolging in Nederland. Het werd opgericht
op basis van de resten van de Slag om Overloon. Het
museum organiseert jaarlijks enkele evenementen
met rijdende voertuigen).
Aan de T-splitsing bij wkp 52 gaat u L (31)
richting Overloonse duinen.
2. U loopt het bos in en na 20 m gaat u R (ATB)
over het bospaadje. Negeer zijpaadje rechts. Aan
de T-splitsing gaat u R. Aan de volgende Tsplitsing bij markeringspaal gaat u R. Aan alweer
een T-splitsing voor het voetbalveld (SSS’18),
gelegen op sportcomplex de Raaij, gaat u L (pijl).
Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl) en u verlaat het
bos. Loop dan over het licht stijgende zandpad
tussen
houten
planken
door
richting
(vakantie)huisjes. Aan de asfaltweg gaat u L
omlaag. Aan de 3-sprong gaat u R tussen de
huisjes door van bungalowpark Landal de Vers.
Negeer zijpaden. Aan de T-splitsing gaat u R.

Negeer zijwegen. Aan de volgende T-splitsing
voor basketbalveld gaat u R. Vlak daarna gaat u
L over de parkeerplaats. Stek de klinkerweg over
en loop RD over het bospad. Aan de 4-sprong
voor heidegebied gaat u L het zandpaadje
omhoog. Aan de kruising gaat u R. Na 30 m gaat
u aan de volgend ekruising bij markeringspaal
RD.
3. Aan de T-splitsing gaat u L (pijl). Aan de
kruising bij wkp 32 gaat u R (24) over de
asfaltweg. Steek de doorgaande weg over en
loop bij wkp 83 RD (28pijl) over de zandweg.
Voorbij de rechts staande houten reling gaat u R
(ATB) over het bospaadje. Aan een onduidelijke
3-sprong buigt het pad links door het bos. Aan
de kruising gaat u RD. (U verlaat hier de ATBroute). Aan de volgende kruising gaat u verder
RD. Aan de 3-sprong gaat u R over het pad met
hoge struiken. Na geruime tijd gaat u aan de Tsplitsing L (ATB). Negeer meteen zijpad rechts.
Aan de T-splitsing gaat u L (pijl). Volg geruime
tijd het paadje dat dan langs een gekapt (2020)
bos loopt. Aan de T-splitsing gaat u R (ATB). Aan
de kruising bij afsluitboom gaat u RD (ATB) over
de zandweg. Na 30 m gaat u aan de 3-sprong R
(pijl) over de bosweg.
4. Aan de T-splitsing bij de bosrand gaat u R
(ATB) over de zandweg. Steek de doorgaande
weg over en loop RD (pijl) over de bosweg. Aan
de 3-sprong gaat u RD (pijl). Aan de kruising bij
wkp 87 gaat u RD (88). Aan de volgende kruising
gaat u L (ATB).
Neem bij ijzeren paal en
markeringspaal het eerste bospaadje L (pijl). Let
op! Waar het pad voor akker en bij
wandelmarkeringspaal naar links buigt, loopt u
RD over de akker en ga dan meteen R langs de
bosrand. In de hoek van de akker gaat u L langs
de bomenrand met rechts van u een greppel. Aan
het eind van de akker blijft u RD langs de
bomenrij het weiland volgen. Aan het eind van de
bomenrij steekt u RD de greppel over en loop RD
de grasberm omhoog en ga R langs de asfaltweg.
5. Vlak voor de brug gaat u bij wkp 64 L (85) over
het graspad langs het Afleidingskanaal.

(Het circa 16 km lange Afleidingskanaal verbindt het
Defensiekanaal met de Maas. Het Defensiekanaal
(antitankgracht) of Peelkanaal werd in 1939 gegraven
als onderdeel van de Peel- Raamstelling, een
verdedigingslinie die in 1939 werd aangelegd en op
10 mei 1940, de eerste dag van de oorlog, is
gevallen).
Aan de 3-sprong bij volgende brug gaat u RD
langs een huis. U struint nog geruime tijd langs
de beek en dan passeert u een stuw/bruggetje.
Circa 100 m verder, waar links het bos begint,
gaat u L over het graspad langs de bosrand. Aan
de T-splitsing bij wkp 85 gaat u R (84) over de
veldweg. Aan de T-splitsing bij wkp 84 gaat u L
(83) over de zandweg. U loopt het bos in. Aan de
kruising bij wkp 28 gaat u R over de bosweg.
Waar de bosweg eindigt, loopt u RD over het
graspad langs de bosrand. Aan het eind van het
bos gaat u L over het begroeide bospad. Zodra u
bij een akker komt, gaat u R langs de bomenrij en
de akker (geen pad).
(Lukt dit niet, probeer het dan aan de andere kant
van de akker langs de afrastering).
6. Aan het eind gaat u R over het fietspad. Voorbij
huisnr. 34 gaat u L over de veldweg langs huisnr.
29. Aan het eind van de afrastering gaat u aan de
3-sprong L over de bosweg. Na 30 m gaat u aan
de 3-sprong bij zitbank en afsluitboom schuin R
het bospaadje omhoog langs de volgende
zitbank. Voorbij de heuvel gaat u aan de kruising
R. Na 50 m gaat u aan de kruising RD. Meteen
daarna aan de volgende kruising gaat u verder
RD (rood). Negeer zijpad links. Aan de kruising
gaat u RD (rood). Aan de T-splitsing gaat u L (pijl)
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het pad omhoog langs een zitbank. Steek het
fietspad over en loop bij wkp 47 RD (48) over het
bospad. In het heidegebied gaat u aan de kruising
RD het zandpaadje omhoog. Vlak daarna gaat u
aan de 3-sprong R (pijl) de volgende heuvel
omhoog. U wandelt nu door de Overloonse
duinen.
(Dit gebied bestond vroeger, tot begin 20e eeuw, uit
zogenaamde woeste gronden. Men is toen begonnen
met het aanplanten van bomen voor houtproductie.
Het gebied bestaat uit naaldbossen en enkele kleine
heidevelden. In het gebied liggen ook de vrij
zeldzame jeneverbesstruwelen).
Aan de T-splitsing, met rechts een heuvel, gaat u
L.
7. Boven op de volgende zandheuvel gaat u aan
de kruising bij wkp 48 R (49) het zandpaadje door
de heide omlaag. Steek het breed zandpad over
en loop bij wkp 49 RD over het bospad. Na 100 m
gaat u aan de kruising L. Aan de 4-sprong met
ATB-pad gaat u RD. Voorbij afsluitboom steekt u
schuin rechts het fietspad en zandweg over en
loop RD (geel) het bos in. Meteen daarna gaat u
aan de 3-sprong R (geel) over het bospaadje. Aan
de brede bosweg gaat u L. Negeer zijpaden en
volg de bosweg die rechts langs een grote akker
buigt. De weg buigt links het bos in. Aan de 3sprong bij afsluitboom gaat u RD over de
zandweg. Steek de doorgaande weg over en loop
bij wkp 55 RD (76) over de asfaltweg. Negeer
zijpaden. U komt weer bij de brasserie en de
parkeerplaats van de golfbaan.
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