
 1654. OVERLOON 10,1 km 
www.wandelgidsbrabant.nl 

www.wandelgidszuidlimburg.com 

 
 

 
 

 
 

http://www.wandelgidsbrabant.nl/
http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,10 km  2.20 uur  15 m 15 m 

 
Tijdens deze gemakkelijke en bosrijke wandeling, wandelt u eerst over leuke bospaadjes door de 
Overloonse Duinen en dan struint u geruime tijd over een graspad langs de Loobeek.  U duikt weer de 
bossen in en dan passeert u weer een mooi stukje heide.  U wandelt even vlak langs het fraaie Schaartven 
en via kronkelende bospaadjes loopt u terug naar het dorp.  Na regenval kan het langs de Loobeek drassig 
zijn, draag dan hoge schoenen.   
 

Startadres:   14 Oktoberplein 6b, Overloon.   
 

 
 

1654. OVERLOON 10,1 km 
 

1.   Met uw rug naar huisnr 6b gaat u L. Steek via 
zebrapad de weg over, ga R langs de cafetaria en 
dan gaat u meteen L (Venrayseweg). Meteen 
daarna gaat u, over het links van de doorgaande 
weg, gelegen tegelpad lopen. Negeer zijwegen. 
Na 400 m, voorbij  
huisnr. 19, wordt het tegelpad een bospad, dat u 
RD volgt. Aan de Y-splitsing bij boomstammen 
gaat u L.   Negeer twee zijpaadjes links. Aan de 
ongelijke 4-sprong gaat u RD omhoog.  (Loop 
even rechts om de omgevallen boom heen 12-01-
2023).  Boven aan de 4-sprong gaat u RD over het 
zandpad door de heide. Voorbij zitbank gaat u 
aan de 3-sprong R (pijl). Meteen daarna gaat u 
aan de Y-splitsing R (pijl). Aan de 4-sprong gaat u 
RD (pijl) over het bospad.  Aan de omgekeerde  
Y-splitsing gaat u RD (pijl) langs de picknickbank.   
 

2. Steek, bij wandelknooppunt (wkp) 32, de 
asfaltweg over en loop RD (39) over het bospad.  
Aan de T-splitsing gaat u L (pijl). Aan de 3-sprong 
bij kabouterpaal, gaat u RD. Aan de 4-sprong gaat 
u RD (pijl) steil omhoog. Aan de T-splitsing gaat u 
L (pijl) over de zandweg.  Meteen daarna, aan de 
volgende T-splitsing, gaat u R over de zandweg. 
Aan de doorgaande weg gaat u L (Venrayseweg).   
Na 100 m gaat u L (Houtklef) over de asfalweg. Na 
700 m, 200 m voorbij huisnr. 12, gaat u R over de 
veldweg. 300 m verder gaat u, aan de 4-sprong 
voor brug, L over het graspad/struinpad, met 
rechts het Afleidingskanaal.  
 
 
(Het 16 km, grotendeels gegraven, lange 
Afleidingskanaal, verbindt het Defensiekanaal met 
de Maas. Het kanaal begint bij Vredepeel (nabij 
Venray) en mondt ten zuiden van Vierlingsbeek uit in 
de Maas). 
 

Negeer stuwbruggetje rechts  en volg nu zeer 
geruime tijd het Afleidingskanaal.    
 

(Hier bij stuwbruggetje mondt de Loobeek in het 
Afleidingskanaal). 
 

Na 1,7 km, bij brug voor de snelweg (A-73), gaat u 
L over de smalle asfaltweg.     
 

3. Na 100 m buigt de asfaltweg naar links met 
rechts een parkeerplaatsje. 50 m verder gaat u, bij 
ruitermarkeringspaal, R over de bosweg.  Let op! 
Waar na 100 m het pad een bocht naar links (zie 
routekaart) maakt, gaat u R. Waar het pad ruim  
50 m verder, voor open stuk grasland, naar rechts 
buigt, gaat u RD/L over het graspaadje met links 
een verhoogde bosrand en rechts open grasland 
met jonge dennenbomen (2023). (Het paadje is niet 
goed zichtbaar maar blijf vlak langs de links gelegen 
hogere bosrand lopen). Aan het einde van het 
grasland gaat u RD over het bospaadje. Na 50 m 
gaat u aan de T-splitsing R. Aan de volgende  
T-splitsing gaat u L over de bosweg. Aan de  
T-splitsing bij bordje “Overloonse Duinen” gaat u 
R langs de afsluitboom.  Na 30 m gaat u aan de  
3-sprong RD (pijl). Negeer na bijna 100 m bij 
heuveltje zijpad rechts en loop RD (pijl).   
 

 
 
4.   Na bijna 150 m gaat u L (pijl) over het bospad.    
Meteen daarna aan de 4-sprong, bij wkp 38, gaat 
u RD (37) over het pad door de heide.   Na ruim 
300 m gaat u aan het einde van het pad L (pijl) 
over het asfalt- fietspad. Voorbij mooie 
picknickplaats, met zitbanken,  gaat u aan de  
4-sprong, waar asfaltpad naar links buigt,  bij  
wkp 37 R (34).  Negeer  meteen zijpaadjes.   Aan 
de 3-sprong gaat u RD (ruiterroute 54).   Aan de 
volgende 3-sprong gaat u RD. Aan de 4-sprong 
gaat u bij bord “Eigen weg” L.  Voorbij de stalen 
reling volgt u het paadje met rechts mooi uitzicht 
op het  Schaartven.  Let op!  Precies aan het 
einde van het ven, gaat u R over het bospaadje 
langs het bord “Geen zwemwater”.  Aan het einde 
van het ven gaat u scherp L naar de afrastering 
en ga dan L over het brede bospad.  Meteen 
daarna gaat u aan de 3-sprong bij bord  ”Eigen 
weg” R.   
 
5. Aan de 4-sprong  gaat u RD (50) over het asfalt- 
fietspad en 200 m verder, bij picknickzitje, loopt u 
onder de hoogspanningskabels door.  Aan de 
bosrand gaat u aan de 4-sprong bij 
markeringspaal R over de bosweg. (U verlaat het 
asfaltpad). Vlak voor de hoge hoogspanningsmast 
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gaat u aan de 3-sprong L, over omgevallen 
bomen (2023) heen, over het bospad richting 
afsluitboom. Voorbij de afsluitboom gaat u aan de 
T-splitsing R over de bosweg.  Let op! Ca. 10 m 
voordat u uit het bos komt, gaat u scherp L over 
het bospaadje.  Voor de heuvel  negeert u zijpad 
links en meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij 
markeringspaal R. Aan de 3-sprong gaat u L (pijl).   
Aan de T-splitsing gaat u R (pijl). Aan de 3-sprong 
gaat u RD (11).    
 
6. Na 25 m gaat u aan de 3-sprong L, over het 
bospaadje.   Aan de T-splitsing gaat u R.   Aan de 
Y-splitsing gaat u R. (U verlaat de gele pijl).   Aan 
de T-splitsing gaat u R (pijl) langs de afrastering.   

Aan het einde van de afrastering negeert u zijpad 
links en aan de lager gelegen 4-sprong gaat u RD 
steil omhoog.  Boven op de heuvel gaat u L en na 
25 m gaat u R steil omlaag. Aan de T-splitsing bij 
wkp 53 gaat u L (74).  Negeer zijpaden rechts. 
Voorbij afsluitboom gaat u aan de 3-sprong RD 
(pijl) over de klinkerweg. Bij de eerste huizen in 
Overloon, gaat u aan de 3-sprong RD en negeer 
zijweg links. Aan de T-splitsing bij wegwijzer gaat 
u L en meteen daarna R (Museumlaan) langs 
huisnr. 33.  Aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD 
(Museumlaan). Aan de kruising gaat u R (Laan 
1944). Aan de T-splitsing gaat u L 
(Vierlingsbeekseweg). Aan de kruising komt u 
rechts bij het startpunt. 

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. 
 

 

 
 

 

 


