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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.

blz 2 van 3
Leuke bospaadjes, twee grote recreatieplassen, prachtige vennen en graspaadjes langs beekjes zijn de
ingrediënten van deze gemakkelijke wandeling. U begint met een stuk langs de bosranden van
natuurgebied Altweerterheide en via paadjes komt u bij de grote recreatieplas Grote IJzeren Man. Dan volgt
een prachtig stuk door het natuurgebied langs de het Zwanenven, Geurtsven en Eendenven. Dan loopt u
over veldwegen langs het Blauwe Meertje naar de Zuid-Willemsvaart. U komt bij het uitzichtpunt Kruispeel
en dan wandelt u geruime tijd over graspaadjes langs de Tungelroyse Beek, die hier door het natuurgebied
Kruispeel stroomt. U komt weer bij de golfbaan met mooi terras. Wandelaars zijn van harte welkom. Neem
voor onderweg proviand mee, er staan genoeg zitbanken.

.
Startadres: Restaurant Crossmoor, Laurabosweg 8, Weert. Tel:0495-518982. Geopend: dagelijks vanaf
10.00 uur. (Rij de doodlopende weg in en parkeer op de grote parkeerplaats).
U kunt ook starten vanaf de grote parkeerplaats nabij Dennenoord (Voorhoeveweg 2, Weert), die vlakbij de
grote waterplas IJzeren Man is gelegen. Na circa 8 km kunt u dan pauzeren bij het mooie gelegen
restaurant Crossmoor, de sponsor van de wandeling. Vanaf de ingang van de parkeerplaats gaat u L over
de grindweg/asfaltpad Aan de 3-sprong bij verbodsborden en bord “Einde Weert” gaat u RD. Ga dan verder
bij **** in punt 2.
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1174. WEERT 12,4 km
1. Vanaf het restaurant gaat u R en vanaf de grote
parkeerplaats gaat u L over de asfaltweg
(berkenlaan) gelegen tussen het golfterrein. Na
300 m gaat u aan de T-splitsing bij de St.Jozefhoeve L (geel-blauw) met even verder rechts
van u dierenpark Laurabos met o.a. witte walibi’s
(kleine kangoeroes). Na 400 m gaat u bij
wandelwissel (ww) 248 L (Diesterbaan/rode
driehoek) over de voorrangsweg. Vlak daarna
steekt u de Tungelroysebeek over. Na 100 m gaat
u schuin R (rode driehoek/geel-blauw/vier
kleurige libelle) over de veld- zandweg. Aan de 3sprong bij ww 247 gaat u L (rode driehoek/libelle)
over het bospad. Steek de asfaltweg over en loop
RD (rode driehoek). Negeer zijpaden en volg
geruime tijd de veldweg RD langs en door de
bosrand.
(Na 200 m passeert u rechts bij hoge afrastering een
hondenoefenterrein).
Steek na 750 m de doorgaande weg over en loop
RD (paarse driehoek/Gebergweijersweg) over het
pad door en langs de bosrand. Steek voorbij wit
huis de asfaltweg (Meijbaan) over en loop RD
(paarse driehoek/blauw-geel/libelle) over de
bosweg. Na 500 m gaat u aan de T-splitsing L
(paarse driehoek/blauw-geel/libelle).
2. Aan de voorrangsweg gaat u R. Na 20 m gaat u
L over het (gras)paadje met rechts groene
afrastering en houten stal en links een sloot.
Negeer na 50 m privé pad links. Na 200 m steekt

u via ijzeren brugje bij drie kleine stuwen de sloot
over en volg RD het graspad met rechts
tuinkassen. Aan de smalle asfaltweg bij wit huis
gaat u R. Voorbij leuk huisje met huisnr. 2 gaat u
meteen L (paarse trapezoïde/libelle) over de
grindweg. Na 25 m gaat u bij ww 65 R (oranje
cirkel/libelle) en u steekt meteen het bruggetje
over. Vlak daarna bij waterpoel buigt het pad naar
links (oranje cirkel/libelle) met rechts een sloot en
de bosrand en links een akker. Aan de kruising
bij kleine stuw steekt u R de sloot over en volg de
bosweg. Aan de 3-sprong bij afsluitboom gaat u L
(paarse driehoek). Vlak daarna aan de 3-sprong
RD. Meteen daarna aan de T-splitsing bij bord
“Einde Weert” en verbodsborden gaat u L over
het asfalt- bospad. **** Na 25 m gaat u aan de 4sprong bij zitbank R (Volkslooppad) over het
bospad. U loopt hier door natuurgebied IJzeren
Man.
3. Aan de T-splitsing voor de grote waterplas
genaamd Grote IJzeren Man gaat u L (oranje
cirkel) over het bospad met rechts het meer.
(Als u hier R omlaag loopt, dan heeft u na 20 m
prachtig uitzicht over het meer. De plas ontleent zijn
naam aan de stoomgraafmachine "De IJzeren Man"
die van 1910 tot 1913 dit gebied heeft uitgegraven en
waardoor deze grote waterplas ontstond. Het
gewonnen zand werd gebruikt voor de aanleg van de
spoordijk Weert-Eindhoven).
Aan de 3-sprong gaat u RD (4-kleurige libelle) met
rechts het recreatiemeer en links een sloot.

(Aan de overkant van het meer ziet u het grote
zwembad de IJzeren Man).
Aan het eind van de grote plas gaat u aan de
kruising, met boom in het midden, R (libelle). Na
20 m gaat u aan de Y-splitsing R langs het meer
waarop een waterskibaan is gelegen. Bij
fitnesstoestel loopt u RD over het “zandstrand”.
(Hier staat links boven een zitbank, een mooie
pauzeplek na 5 km lopen en waar u mooi zicht heeft
over de recreatieplas).
Bij volgend fitnesstoestel (nr. 12) loopt u schuin L
met rechts het fitnesstoestel en u verlaat het
recreatiemeer. Vlak daarna steekt u de brede
bosweg over en loopt u RD (libelle). Na 30 m gaat
u aan de 4-sprong bij fitnesstoestel nr. 11 L
(rolstoelpad) over het grindpad met links het
Zintuigenpark (zie infobord).
4. Na 100 m gaat u aan de kruising RD (blauwe
ruit/X/rolstoelpad). Aan de 4-sprong bij ww 61 en
brug gaat u RD (oranje cirkel/libelle/rolstoelpad).
Na 150 m passeert u links bij waterpomp en
volgende Zintuigenpark het Zwanenven dat
helemaal begroeid is met riet. Het pad loopt het
bos in. Negeer zijpaden. Na 300 m gaat u aan de
4-sprong op een “ronde” brug bij ww 52 RD
(oranje cirkel/blauwe ruit/libelle). Na 30 m steekt u
bij ww 51 R (libelle) de brede brug over en volg
het pad met meteen rechts het prachtige
Geurtsven en links de bosrand. Negeer aan het
einde van het ven pad schuin rechts en blijf RD
langs de bosrand lopen. Negeer bospad schuin
links. Aan de 3-sprong bij markeringspaal gaat u
L (oranje cirkel/libelle) (Voor u ziet u het
Eendenven). Ga nu meteen L over het brede
bospad. Negeer zijpaden.
5. Na 150 m gaat u voorbij rode brug R (oranje
cirkel/libelle) over de bosweg met rechts een
sloot. Negeer bospad links. Aan de 4-sprong bij
ww 50 met afsluitboom, zitbank en brug gaat u L
over het bospaadje. (U verlaat hier de
wandelmarkeringen). Aan de brede bosweg gaat u
R. Steek meteen daarna de voorrangsweg over en
loop RD (Voorhoeveweg/libelle) over de smalle
rustige asfaltweg met rechts het Blauwe Meertje.
Na 600 m gaat u aan de T-splitsing R (fietsroute
75) over de doodlopende weg met rechts het
Blauwe Meertje met het zandstrand.
(Het Blauwe Meertje, een voormalig zandgroeve,
dankt zijn naam aan de helderblauwe kleur. Die kleur
ontstaat door de weerkaatsing van het licht).
Na 50 m voor een wit huis gaat u L over het
grindpad dat naar rechts buigt. Aan de T-splitsing
gaat u voor groot meer L en volg de veldweg en
negeer zijwegen. Aan de T- splitsing voor de
Zuid-Willemsvaart gaat u L (fr. 75) over de rustige
asfaltweg.
(De 123 km lange Zuid-Willemsvaart verbindt
Maastricht en ‘s-Hertogenbosch. Het kanaal werd
door
Napoleon
Bonaparte
gegraven
als
voedingskanaal voor zijn nooit voltooide Grand Canal
du Nord tussen de Schelde, Maas en Rijn).

Na bijna 500 m passeert u het grote bord 51,5 km
(scheepvaart) en
het
bordje “uitkijkpunt
Kruispeel” en loop verder RD over de asfaltweg.
(Even verder ziet u rechts in de verte de grote sinds
1892 operationele zinkfabriek Budel).
6. Even verder komt u bij een fraai uitzichtpunt:
Kruispeel (zie infobord) met 2 bankjes.
U heeft hier mooi uitzicht over de Tungelroyse Beek,
die hier door het natuurgebied Kruispeel stroomt)
(In maart-2021 mag u niet meteen L het paadje
omlaag lopen! Een alternatief is beneden
beschreven. Laat even weten als dit wel weer mag.
Alvast bedankt).
Meteen voorbij het uitzichtpunt gaat u L het steile
paadje omlaag. Volg beneden RD het graspad
met links de beek. U struint nu geruime tijd langs
26 km lange Tungelroyse Beek , die bij de
Belgische plaats Hamont ontspringt en bij Neer in
de Neerbeek stroomt, die vlak daarna in de Maas
stroomt.. Na 800 m steekt u via brug L de beek
over. Stap over de rood/witte afsluitboom (het
oude bordje verboden toegang geldt allang niet
meer) en loop RD. Meteen daarna gaat u bij
wilduitkijkhut R over het (gras)pad met links een
sloot en even verder rechts de meanderende
Tungelroyse Beek. Volg nu geruime tijd het pad
langs de sloot en de rechts meanderende beek.
Waar na 600 m de sloot in de beek uitmondt,
volgt u weer geruime tijd RD het pad met rechts
nog steeds de meanderende Tungelroyse Beek.
(Na 100 m ziet u rechts de golfbaan Crossmoor.) U
passeert links enkele weilanden, in het laatste
weiland staat een klein rieten afdakje, waaronder
turf ligt (2018). Na 400 m gaat u aan de
doorgaande weg R. Vlak daarna gaat u aan de 3sprong R (Laurabosweg//rode/paarse driehoek/
libelle) richting Crossmoor. Na 400 m, voorbij het
links gelegen dierenparkje Laurabos, gaat u aan
de 3-sprong bij de St.-Jozefhoeve R over de
doodlopende weg door de bomenlaan. **** Na 300
m komt u meteen voorbij de grote parkeerplaats
links bij het restaurant, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het achter
gelegen mooie terras nog kunt nagenieten van de
wandeling en waar u mooi uitzicht heeft over de
golfbaan. Het vriendelijke personeel verneemt
graag wat u van de wandeling vindt.

Alternatieve route bij uitkijkpunt Kruispeel
Loop voorbij het uitkijkpunt RD langs het kanaal.
100 m voorbij bord “51” gaat u L (Vetpeelweg).
Negeer zijpad rechts. Bij wit huis (nr. 1) loopt u
RD. Bij zitbank “Graaf van Hornepad” en infobord
“Laurabossen” gaat u RD. Negeer pad links. Na
150 m gaat u L (geel/blauw/rr 26) over het pad dat
na bijna 150 m naar rechts buigt Aan de 4-sprong
gaat u L (rr 26). (U verlaat geel/blauw). Na ruim 300
m buigt het pad naar rechts met links de
golfbaan. Negeer zijpaden. Na 700 m gaat u aan
de 4-sprong L (rr 26/rode driehoek). Na ruim 100
m gaat aan de 3-sprong bij St. Jozefshoeve L
over de doodlopende weg door de bomenlaan. Ga
nu verder bij **** in punt 6.

