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Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u over rustige smalle wegen naar de bossen van 
Altweerterheide en via leuke paden loopt u naar de kinderboerderij Hertenkamp. U struint geruime tijd door 
het mooie natuurgebied De IJzeren Man en dan passeert u het mooie Geurtsven.  U wandelt langs de grote 
plas de IJzeren Man en dan loopt u door een prachtige villawijk. Voorbij park met volkstuintjes loopt u 
terug naar de mooie witte St. Annamolen en dan komt u bij het mooie terras van Hof van Keent waar u fijn 
kunt nagenieten.   
 

 
 
Startadres: Hof van Keent, Keenterstraat 2, Weert. Tel: 0495-755501.  Geopend: woensdag t/m zondag van 
10.00 tot 21.00 uur. Parkeer op de parkeerplaats. (Buiten openingstijden is de parkeerplaats gesloten). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,25 km  2.15 uur  20 m  44 m 

 

 
 

1385. WEERT 10,2 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u terug naar de 
uitgang.  
(Voor u ziet u in Weert de St. Jozefkerk (1939) met 
de drie torens).   
 

Aan de asfaltweg gaat u L en u passeert rechts de 
witte ronde stenen St Anna beltmolen (1911) met 
de jongste (18 jaar/okt 2020) molenaar van 
Nederland. Aan de T-splitsing bij zitje met 
molensteentafel gaat u L langs de doorgaande 
weg. (Loop links van de weg over de 
ribbelstrook). Negeer na 500 m zijweg links 
(Dijkerstaat) en meteen daarna gaat u aan de  
3-sprong R (Dijkerstraat) over de rustige smalle 
asfaltweg.   
 

(Bijna aan het eind van de weg passeert u rechts  
(nr. 42) de boerderij van het hoftype die circa 1900 is 
gebouwd en toen een moderne en statige 
boerenhoeve was. De boerderij (gemeentelijk 
monument) bestaat uit twee parallel aan elkaar 
gelegen gebouwen met daar tussen de binnenplaats. 
Beide bouwdelen hebben de inrijdeuren aan de lange 
zijde. De twee delen tellen beide twee bouwlagen 
waarvan één in de kap. Links van de boerderij staat 
het bakhuis waar vroeger broden en vlaaien in 
werden gebakken).  
 

Na 500 m gaat u aan de T-splitsing L  
(ruiterroute (rr) 14). Na ruim 400 m aan de  
3-sprong bij ruiterknooppunt (rkp) 14 gaat u R  
(rr 18/Hoogbeemdenweg). Na 300 m, waar de 
smalle asfaltweg een veldweg wordt, gaat u aan 
de Y-splitsing L (blauwe ruit) over de veldweg 
met links de bosrand. Negeer zijpaden.  Na 500 m 
gaat u bij vervallen bakhuisje R (rr 18) over de 
smalle asfaltweg. (Links ziet u het dorp 
Altweerterheide).  Aan de 4-sprong bij rkp 18 en de 

asfaltweg genaamd Grotesteeg gaat u RD (rr 55) 
over de bosweg. Negeer zijpaden en volg de 
bosweg, die na 250 m naar rechts (rr 55) buigt.  
(Na 100 m passeert u rechts een bijzondere 
boomgaard).  
 

Na 500 m gaat u aan de T-splitsing L (rr 55/paars) 
omhoog.  Aan de 4-sprong bij akker gaat u RD 
over de bosweg. (U verlaat alle markeringen). Na 
200 m gaat u aan de 3-sprong R (geel-
blauw/libelle).  Negeer zijpaden.   
 
2. Aan de doorgaande weg gaat u R. Na 20 m gaat 
u L over het graspad met rechts afrastering van 
weiland. Negeer meteen zijpad links en volg RD 
het (gras)pad met links de beek/sloot. U steekt bij 
stuw het ijzeren bruggetje over en loop RD over 
het brede graspad met rechts een grote tuinkas. 
Steek de smalle asfaltweg over en loop links 
langs het brede ijzeren hek RD over de grindweg. 
Na ruim 100 m bij geel bordje “Trimparcours” 
buigt het pad links het bos in. Aan de T-splitsing 
voor de parkeerplaats van Natuurkampeerterrein 
Wega gaat u L over de bosweg.  Meteen daarna 
gaat u aan de 3-sprong R (oranje cirkel/paarse 
trapezoïde) over de doodlopende weg. Na 150 m 
gaat u aan de volgende 3-sprong bij verbodsbord 
en wandelwissel (ww) 245 R (oranje cirkel) door 
de bomenlaan.  Aan de 4-sprong bij “bushuisje” 
met mooie wandelkaart gaat u RD. Negeer meteen 
zijpad links (oranje). Meteen daarna gaat u aan de 
T-splitsing L met rechts de kinderboerderij 
Hertenkamp.    
 
3. Aan de T-splitsing gaat u L de brug over en ga 
dan meteen aan de 4-sprong R (rolstoelroute) 
over het grindpad met rechts de 
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kinderboerderij/sloot.  Aan de ongelijke 4-sprong 
bij rode brug gaat u L/RD (rolstoelroute) 
verderover het grindpad en u passeert meteen 
links het Zintuigenpark.  Aan de 4-sprong bij 
zitbank gaat u RD (rolstoelroute). Aan de 4-
sprong bij rood fitnesstoestel gaat u RD met 
rechts een sloot/beek en rij eiken.  (U verlaat hier 
de rolstoelroute). Aan de 3-sprong gaat u R over de 
rode brug en volg het pad RD (oranje 
cirkel/libelle).  Na ruim 50 m negeert u bij 
wandelmarkeringspaal bospaadje rechts en loop 
RD (oranje cirkel). 50 m verder gaat u R over het 
smalle bospad. (U verlaat hier de markeringen).  
Aan de schuine T-splitsing gaat u R over het 
(gras)pad.   
 

(Na 150 m passeert u links het prachtige Geurtsven).   
 

Voorbij de rode brug gaat u aan de T-splitsing bij 
ww 51 L (libelle). Aan de 4-sprong op de rode 
“ronde” brug gaat u bij ww 52 RD (oranje 
cirkel/rolstoelroute/blauwe ruit/libelle). Negeer 
zijpaden en blijf het pad RD (oranje) volgen. Bij 
ww 53 verder RD.   
 

(Na 150 m passeert u rechts bij waterpomp en 
Zintuigenpark het mooie Zwanenven dat vaak 
begroeid is met riet).  
 

Aan de ongelijke 4-sprong bij ww 61 en rode brug 
gaat u RD (blauwe ruit/rolstoelroute). Aan de 4-
sprong, met rechts een fitnesstoestel en zitbank, 
gaat u RD (rolstoelroute).  
 
4. Voorbij speeltuin/Zintuigenpark gaat u aan de 
4-sprong, met in het midden een fitnesstoestel 
(klimoefeningen), R (geel-blauw).  Steek meteen 
daarna de brede grind- zandweg over en loop RD 
(geel-blauw).  Na 20 m loopt u bij fitnesstoestel 
schuin L omlaag over het zand naar de grote plas 
genaamd Grote IJzeren Man en dan gaat u R met 
links de plas waarop een waterskibaan is 
gelegen. 
 

(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). 
 

Voorbij volgend fitnesstoestel (hoogspringen) 
loopt u RD (geel-blauw) over het bospad.  Op 4-
sprong L aanhouden langs het meer. Negeer 
zijpaden en volg het pad, dat na 250 m een breder 
pad wordt, vlak langs het links gelegen meer. Na 
600 m, aan het einde van het meer, gaat u aan de 
3-sprong R (geel-blauw/oranje cirkel). Steek vlak 
daarna bij zitbank schuin links het asfalt- fietspad 
over en loop bij afsluitboom RD. (U verlaat de 
wandelmarkeringen). Meteen daarna aan de  
T-splitsing gaat u R. Vlak daarna gaat u aan de 
volgende T-splitsing bij afsluitboom L (paarse 
pijl) met links een weiland.    

5. Aan de T-splitsing voor afrastering gaat u R 
(paarse pijl/rr 18).  Aan alweer een T-splitsing 
gaat u L over de grindweg met links een huis  
(nr. 4-6).   
 

(150 m verder tegenover huisnr. 2 ziet u rechts 
tussen de bomen door een aardig optrekje.  
 
Aan het eind van de grindweg ziet u links een mooie 
stenen brug.  De brug en het pomphuis horen bij het 
rijksmonument Lichtenberg. Het complex is tussen 
1954 en 1961 gebouwd als faciliteit voor onderwijs, 
cultuur, sport en religie van het Bisschoppelijk 
College. Het monument bestaat uit vier onderdelen: 
het openluchttheater, de Mariakapel, de tennisbanen 
met ommuring en paviljoen en het (voormalig) 
zwembad. Daarnaast maken ook het pomphuis, het 
entreepleintje, instructeurs- en entreegebouw, 
ommuring, grachten, brug en de omwalling onderdeel 
uit van het complex. Elk onderdeel van het complex 
is een monument. Als u hier L ( IJzerenmanweg) over 
de stenen brug gaat en na 100 m R gaat dan komt u 
op het terrein waar de rijksmonumenten staan). 
 

Aan de doorgaande weg gaat u R. Na 30 m gaat u 
vlak voor de 3-sprong L over het grindpad door 
de eikenlaan met rechts de asfaltweg genaamd 
Rembrandtlaan. Aan de kruising met de 
Rubenslaan gaat u RD verder door de eikenlaan.  
Aan de 3-sprong gaat u L (Breugelslaan) verder 
langs de mooie optrekjes. Aan de T-splitsing met 
links de grote zeshoekige St. Teuniskapel gaat u 
R.  
(De rijksmonumentale kapel werd gebouwd in 1723 
en werd in 1826 grotendeels herbouwd. In 1978 is de 
kapel grondig gerestaureerd). 
 

Aan de 3-sprong gaat u L (Erasmushof) over de 
klinkerweg.  Aan de T-splitsing gaat u L langs 
huisnr. 3.  Aan de volgende 3-sprong gaat u L 
langs huisnr. 5.   
 
6.  Aan de T-splitsing gaat u L. Aan het eind bij 
wit-rode paaltje en voor het tenniscomplex T.C. 
van Horne gaat u R over het tweerichtingen 
fietspad en u verlaat de leuke optrekjes die 
gelegen zijn in de wijk Altweert.  Aan de 3-sprong 
gaat u RD.  Waar het fietspad naar rechts buigt, 
gaat u RD/L door het draaihekje en loop RD over 
de parkeerplaats.  Bij links staand bakhuis gaat u 
bij de ingang/ijzeren hek van tuinpark 
(volkstuintjes) Lamershof R.   Voorbij afsluitboom 
gaat u L. Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u 
L over de asfaltweg.  Aan de 3-sprong met rechts 
de Van Goghlaan gaat u RD. Aan de T-splitsing 
gaat u L (Mastenbroekweg).  Voorbij voerbedrijf 
“Voergroep Zuid” en tankstation Isidorus gaat u 
aan de voorrangsweg R.  Na 200 m gaat u bij de 
St. Annamolen L en u komt meteen rechts weer 
bij Hof van Keent, de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen of op het leuke terras 
nog iets kunt eten of drinken.  
 



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.

 


