
1126. NEDERWEERT 12,6 km 
www.wandelgidslimburg.com 

 

 
 

 
 

 
 



  blz 2 van 4 

 

Tijdens deze gemakkelijke wandeling met verrassend veel natuurschoon wandelt u een mooi stuk langs de 
Zuid-Willemsvaart en het de kanaal Wessem-Nederweert. Vervolgens loopt u door de prachtige natuur van 
het natuurgebied Sarsven en De Banen met de mooie grote vennen waar het bij enkele zitbanken genieten 
is van de rust en stilte. De terugweg gaat langs de rand van Nederweert-Eind en langs de Noordervaart en 
weer een stuk langs de Zuid-Willemsvaart.  Neem voor onderweg zelf drinken mee. Na circa 2 km kunt u bij 
Theeschenkerij Hof van Schoor, Schoor 50 met het leuk terras een koffie – theepauze inlassen. Na 7 km 
staat een zitbank bij het grote ven De Banen. In de zomer kan op het graspad langs de Rietbeek soms hoog 
gras en brandnetels staan, doe bij voorkeur een lange broek aan.     
 

 
 
Startadres: Parkeerplaats Brugstraat 23,  Nederweert.  IJssalon Florence. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,65 km  2.45 uur  1 m  1 m 
 

 
 

1126. NEDERWEERT 12,6 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de 
parkeerplaats gaat u L. Aan de kruising met 
verkeerslichten steekt u RD via brug (Brug 15) de 
122 km lange Zuid-Willemsvaart (1826) over, die  
Maastricht via Belgisch grondgebied verbindt met 
Den Bosch. Meteen na de brug gaat u R (Steer) 
over de asfaltweg met even verder rechts de 
passantenhaven Nederweert.  Aan de 4-sprong bij 
huisnr. 3 gaat u R de smalle asfaltweg omlaag en 
loop dan RD over het graspad langs het kanaal. U 
loopt onder de Randwegbrug door en volg dan 
RD (93) de smalle asfaltweg/fietspad. Na bijna 500 
m gaat u aan de kruising in de buurtschap Hulsen  
R en via smalle brug steekt u de Noordervaart 
over met links de sluis Hulsen. (Rechts ziet u de 
Zuid-Willemsvaart). Aan de 3-sprong bij 
wandelknooppunt (wkp) 92 gaat u RD (93).   
 

(Medio sept 2021 was de volgende brug, die u moet 
oversteken t/m febr. 2022. Laat even weten als de 
brug weer open is. Alvast bedankt. 
 

Is de brug nog afgesloten ga dan hier aan de 3-
sprrong bij wkp 92 R (Mildert) over de asfaltweg, die 
naar links buigt. Negeer na bijna 500 m brug links 
over het Voedingskanaal en volg RD de grindweg. 
Ga nu verder bij **** in dit punt). 
 

Meteen daarna voorbij de brug over het 
voedingskanaal van de Noordervaart negeert u 
grindweg/populierenlaan links en loop RD de 
smalle asfaltweg omlaag. (U verlaat hier 93). Vlak 
daarna gaat aan de 3-sprong RD.  
 

(Rechts (nr.10) passeert u de rijksmonumentale 
voormalige carréboerderij (1839) met het bijzondere 
dak).  
 

Aan de T-splitsing, waar de asfaltweg naar links 
buigt, gaat u R over de veldweg.  
 

(Hier ziet u rechts het bakhuis (1877) van de 
boerderij waar in het lager gedeelte broden en 
vlaaien werden gebakken).  
 

Via brug steekt u het voedingskanaal van de 
Noordervaart over en gaat u L over de grindweg 
met links het voedingskanaal.  
 

(Via een duiker/sifon onder het kanaal van Wessem-
Nederweert wordt de Noordervaart gevoed met water 
uit de Zuid-Willemsvaart, die hier samenvloeit met 
het kanaal Wessem-Nederweert).  
 

***** Volg  nu geruime tijd de grindweg met rechts 
een asfaltpad/fietspad, rij bomen en het kanaal 
Wessem–Nederweert.  
 

2. Na bijna 900 m steekt u bij de smalle brug  
(Schoorbrug) de asfaltweg over en loopt u bij wkp 
23 en verbodsbord RD (37) over doodlopende 
grindweg met meteen rechts een parkeerplaats.  
 

(Zin in lekkere koffie of heerlijke thee, steek dan hier 
de smalle brug over. Meteen na de brug komt u bij 
Theeschenkerij Hof van Schoor, Schoor 50, met het 
mooie terras).  
 

Volg nu geruime tijd RD de grindweg verder langs 
het kanaal Wessem-Nederweert met rechts een 
asfaltpad/fietspad en rij bomen. Na 1 km gaat u 
bij wkp 37 L (36) over de grindweg met links een 
akker en rechts een sloot/bosrand. Aan de 4-
sprong gaat u L (36) over de smalle asfaltweg.  
 

(Als u hier aan de 4-sprong R gaat, dan komt u 
voorbij de parkeerplaats en twee infoborden bij twee 
zitbanken (genietplekje) die staan aan het grote 
Schoorkuilenven dat gelegen is in het natuur- 
rustgebed De Kwegt).   
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Na 150 m gaat u bij reclamebord (ijsboerderij)  R 
(36) over het brede graspad gelegen tussen 
akkers. Bij de bosrand steekt u RD het bruggetje 
over en volg RD (36) het paadje door de bosrand. 
Even verder passeert u een vlonderpad met 
rechts een prachtig ven.  
 

3. Aan de 3-sprong bij reclamebord en wkp 36 
gaat u L (33) het bruggetje over en volg het pad 
dat meteen naar rechts (pijl) buigt met rechts een 
sloot.  Negeer meteen daarna graspad links. (U 
verlaat hier 33).  Steek het twee richtingen fietspad 
en de doorgaande weg over en loop bij bord 
“Sarsven en de Banen” RD over het graspad met 
rechts een sloot. Vlak daarna gaat u aan de 3-
sprong L (35) over het bospad. Na bijna 200 m 
buigt het bospad naar rechts (35).  
 

(Als hier RD/L gaat dan heeft u meteen bij 
uitzichtplatvorm mooi uitzicht over het grote mooie 
Sarsven).  
 

Loop nu  RD over het vlonderpad en dan over het 
graspad met rechts afrastering. (Even verder 
passeert u een zitbank, een genieplekje,  met mooi 
uitzicht op het Sarsven).  Aan de 3-sprong bij 
klaphek en wkp 35 gaat u RD (34) verder over het 
graspad.  Aan de T-splitsing bij wkp 34 gaat u R 
(14).  
 

(Hier ziet u schuin links achter u het grote kunstwerk 
“Vissers in boomstamkano”. Zie voor meer info 
infobordje aan boom bij breed houten hek).  
 

Een eindje verder passeert u weer een zitbank. 
 

(300 m verder passeert u links in weiland staand 
groot kunstwerk “De Tjongerjager en het reuzehert”. 
Zie infobordje.  
 

In de grond ziet u een betonreliëf met daarop de 
afbeelding van een prehistorische tentenkamp dat 
hier gevonden is.  Zie infobordje). 
   
4. Steek voorbij afsluitboom bij wkp 14 de 
asfaltweg over en loop RD (15) over de bosweg 
met even verder rechts de bosrand. (Meteen 
rechts ziet u een mooi ven gelegen in heidegebiedje).  
Aan de 3-sprong bij wkp 15 gaat u L (13) over het 
paadje met links afrastering van weiland en 
rechts een sloot.  Waar na 400 m de sloot naar 
rechts buigt, passeert u rechts weer een mooi 
ven. Aan het eind van het ven buigt het graspad 
naar links (13) en wordt een bospad.  Steek de 
smalle asfaltweg over en loop bij wkp 11 RD (82) 
over het pad dat meteen naar rechts buigt.  
 

(Hier staat een zitbank en infobord. Een prima 
pauzeplek na 7 km wandelen met prachtig uitzicht op 
het grote ven De Banen). 
 

In de bosrand gaat u aan de 3-sprong voor kleine 
stuw in de Rietbeek L (82) over het smalle 
slingerende bospad.  
 

(Als u wilt pauzeren kunt u op zondag (van 11.00 tot 
18.00 uur)  naar Ons Boerenerf lopen (500 m). Ga 
hier dan aan de 3-sprong R met links het beekje.  
Meteen daarna aan de asfaltweg gaat u L. Aan de 

kruising bij wkp 12 loopt u RD en dan komt u meteen 
links bij uitspanning Ons Boerenerf met leuk terras).  
 

5. Aan de T-splitsing gaat u R (82).  
 

(Als u hier L gaat en bij infobord via klaphek over het 
vlonderpad loopt, dan komt u bij een mooie 
vogelspotplek waar u mooi uitzicht op het grote ven 
De Banen heeft. In de vogeluitkijkhut hangt een groot 
infobord en staat een zitbank. Rond het grote ven ziet 
u mogelijk  Koninkpaarden grazen). 
 

Vlak daarna gaat u L (82) over het brede graspad 
met rechts de Rietbeek en links het natuurgebied 
waarin het ven De Banen ligt. Na 600 m gaat u bij 
zitbank via klaphek L (82) door het klaphek en 
loop even verder over het vlonderpad. Aan het 
eind gaat u voorbij volgend vlonderpad zitbank 
en klaphek bij wkp 82 R (81) en via het volgend 
klaphek loopt u over het brede (gras)pad met 
links nat natuurgebied.  
 

(Links ziet u woningen in Nederweert-Eind).  
 

Steek schuin rechts de asfaltweg over en loop bij  
wkp 81 RD (71) over het graspad met rechts een 
beekje. 
 

(In de zomer kan dit pad soms begroeid zijn met 
hoog gras en brandnetels. Is dit zo en is het pad 
moeilijk te belopen, ga dan hier bij wkp 81 L over de 
asfaltweg. Negeer zijweg links. Na 500 m gaat u R  
(Kruiszijweg). Aan de T-splitsing bij wkp 72 gaat u L   
(74Baldessenweg).  Ga nu verder bij **** in dit punt).    
 

Na 750 m gaat u bij wkp 71 L (72) over de smalle 
asfaltweg. Negeer doodlopende zijweg links 
(Braakpeel). Aan de 3-sprong bij wkp 72 gaat u 
RD (74) over de asfaltweg langs de rij eiken.  
 

**** (U passeert hier aan de rand van Nederweert-
Eind enkele leuke huisjes. Voorbij huisnr. 7 ziet u 
links de kerktoren en even verder passeert u links 
een voormalig langgevelboerderijtje (nr.2)).    
 

6. Na 500 m gaat u voorbij huisnr. 3 R over de 
parkeerplaats van het sportcomplex Op de 
Hoven.  Loop nu links langs het clubgebouw en 
hoge reclamezuil en ga links (73) van het 
toegangshek over het smalle pad met rechts de 
voetbalvelden van Eindse Boys. Aan de smalle 
asfaltweg gaat u L (73).  Aan de omgekeerde Y- 
splitsing bij wkp 73 gaat u RD (93) met rechts de 
Noordervaart.  
 

(De 15 km doodlopende Noordervaart is van 1807-
1810 aangelegd als deel van  Napoleons Grand 
Canal du Nord.  Het kanaal loopt van Nederweert tot 
Beringe om daar bij het haventje op te houden. Via 
dit kanaal werd van circa 1850 tot 1910 turf 
afgevoerd vanuit de Peel (Helenaveen/ 
Griendtsveen)).  
 

Na ruim 400 m steekt bij de Leveroyse 
ophaalbrug, wkp 93  en plaatsnaambord 
Nederweert- Eind (d’ Índj) de voorrangsweg over 
en loop RD (92) over de grindweg door de 
populierenlaan met rechts de Noordervaart.   
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(Als u hier RD loopt, dan komt u weer bij de brug die 
tot  febr. 2022 afgesloten is.  Is dat nog zo, steek dan 
hier R de brug over en ga meteen na de brug L (Den 
akker) over de asfaltweg met links de Noordervaart. 
Na bijna 700 m passeert u links de sluis Hulsen. Aan 
de kruising bij de brug loopt u RD (Steer/91 over de 
doodlopende smalle asfaltweg/fietspad. Ga nu verder 
bij **** in dit punt).  
 

(De route volgend ziet u een eindje verder rechts de 
St Lambertuskerk in Nederweert waar in 1467 met de 
bouw van de kerk is begonnen).  
 

Na 700 m gaat u aan de T-splitsing R (92) en via 
brug steekt u weer het voedingskanaal van de 

Noordervaart over. (U loopt nu weer hetzelfde stuk 
terug). Vlak  daarna aan de 3-sprong bij wkp 92 
gaat u RD (91) en u steekt de Noordervaart over.  
Aan de kruising in  Hulsen gaat u L (Steer/91) 
over de doodlopende asfaltweg.  **** U loopt 
onder het viaduct door en loop dan aan de 
linkerzijde over het graspad langs de Zuid 
Willemsvaart. Aan het eind gaat u de smalle 
asfaltweg omhoog en ga dan L langs huisnr. 2a. 
Aan de voorrangsweg gaat u L de brug over. Aan 
de kruising gaat u RD. U komt al snel weer bij 
parkeerplaats. 

Auteur: Jos Wlazlo 
 

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.   
 

 

 


