472. MEIJEL 11,5 km – 10 km (17 km)
www.wandelgidslimburg.com
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u door bossen en velden naar het Nationaal Park De Groote Peel.
Na een mooi stuk door de Peel gaat de terugweg langs het gehucht Nederweerterdijk en door het
Simonhoekse Bos. Neem voor onderweg zelf proviand mee. Er staan enkele zitbanken. U kunt de
wandeling uitbreiden met wandeling 507 tot 17 km door naar het Bezoekercentrum De Pelen te lopen. Daar
kunt u pauzeren bij De Peelkiosk.
Startadres: Bistro Gossimijne, Raadhuisplein 1, Meijel. Geopend: Dagelijks vanaf 17.00 uur.
Achter de Bistro is een parkeerplaats.
Attentie: Vanwege het broedseizoen van de vele vogels, die in Nationaal Park De Groote Peel verblijven, is een
groot deel van het gebied van 15 maart tot en met 15 juli gesloten. In het najaar doen veel trekvogels De Groote
Peel aan en is er een najaarsluiting van 15 oktober tot 1 december. In deze periodes kunt u wel de wandeling
van 10 km lopen.
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472. MEIJEL 11,5 km – 10 km (17 km)
1. Met uw rug naar de ingang gaat u meteen L
(Dorpsstraat). Aan de kruising bij restaurant de
Heere van Meijel en wandelknooppunt (wkp) 16
gaat u RD (14/Dorpsstraat). Aan de 3-sprong bij
wkp 14 loopt u RD (40/Kalisstraat). Negeer 2
zijwegen links (Past. Frischestraat en Trambaan)
en negeer zijweg rechts (In de Haag). Circa 30 m
voor de voorrangsweg (Randweg) gaat u bij
Strijbos inbouwcenter R (pijl 40/Aan de Kremmer)
en u passeert meteen links de kapel van de H.
Familie.
(De kapel dateert uit 1905 en is in de Tweede
Wereldoorlog verwoest. In 1948 is ze door
buurbewoners herbouwd en in 1980 is grondig
gerestaureerd).
Negeer zijweg rechts (Aan de Kremmer 4 t/m 19)
en volg het trottoir. Steek de volgende
voorrangsweg (Kalishoek) over en loop RD (pijl
40) over het fietspad. Na 50 m steekt u L (pijl 40)
de doorgaande weg (N279/Astenseweg) over en
loopt u RD (pijl 40) over het brede graspad
gelegen tussen groene afrasteringen.
2. Aan de T-splitsing bij bosrand en wkp 40 gaat u
R (17). Aan de volgende T-splitsing voor wit huis
gaat u L (gele pijl) over de veldweg. Negeer
zijpaden. Aan de kruising loopt u RD. (U verlaat
gele pijl). Aan de 4-sprong gaat u R (gele pijl) (Dit
is circa 20 m voor zitbank). Aan de kruising van
bospaden RD. Aan de klinkerweg gaat u RD langs
het clubgebouw van schutterij St. Willibrordus
(1951) ook wel 'de Grúún van Meel' genoemd. Aan
de T-splitsing gaat u L (gele pijl) naar de
voorrangsweg. Steek deze weg over en ga R
(gele pijl) over het fietspad. Na 50 m, meteen
voorbij hoge mast, gaat u L (gele pijl) over het
smalle graspaadje. Aan de asfaltweg bij wkp 17
gaat u L (34) langs een rij bomen. Voorbij de
laatste huizen van de buurtschap Berg gaat u aan
de kruising RD (15 Brandweer/Vossenberg).
3. Volg nu de asfaltweg, die na 500 m naar rechts
buigt. (gele pijl) Bijna 300 m verder, waar de
asfaltweg naar links buigt, loopt u RD (gele pijl
/15 Brandweer) over de veldweg. U passeert een
picknickbank.
4. Aan de 3-sprong in het bos bij wkp 34 gaat u
RD (23) door/langs een groot ijzeren hek en u
loopt het Nationaal Park de Groote Peel binnen.
(Degene die 10 km loopt, gaat hier aan de 3-sprong L
(62) over het bospad. Blijf nu het bospad volgen. U
passeert 2 kazematten. Na de 3e kazemat gaat u
door het klaphek. Aan het eind van het pad gaat u bij
volgend klaphek R. Na ongeveer 200 m buigt de
veldweg naar links. Aan de T-splitsing gaat u R over

het fietspad. Aan de 4-sprong bij veerooster, klaphek
en wkp 62 gaat u L (63) over de veldweg. Ga nu
verder bij **** in punt 5).
Volg nu geruime tijd RD het zandpad. Aan de
kruising bij brug/rioolbuis en wkp 23 gaat u L (60)
over het zandpad. Het pad maakt twee haakse
bochten en volg dan geruime tijd het brede
zandpad. (Links ziet u een ven). Na 600 m gaat u
aan de 3-sprong bij veeroosters RD (pijl 60) door
het klaphek en volg verder het zandpad. Na 200
m gaat u aan de 3-sprong L (pijl 60) over het
zandpad.
(Her staat een zitbank en ziet u rechts een grote
waterplas. Het circa 1500 hectare grote natuurgebied
de Groote Peel ligt op grens van Limburg (1/3) en
Noord-Brabant (2/3 en is een van Nederlands
natuurtoppers. Het huidige landschap is ontstaan
door het afgraven van veen voor turfwinning . De plek
waar turfstekers hun bloed, zweet en tranen hebben
gelaten. Door dit afgraven zijn op sommige plaatsen
grote waterplassen ontstaan).
Aan de volgende 3-sprong gaat u bij paaltje
brandweer 17 L (pijl 60). Het pad buigt naar rechts
en u passeert weer een veerooster en even
verderop buigt het pad naar rechts. Blijf geruime
tijd het pad volgen en dan passeert u nog een
veerooster. Negeer zijpad rechts.
5. Aan de 3-sprong bij wkp
60 en hoge
uitkijktoren gaat u L (62) licht omhoog langs
brandweerbordje “12” en een beschutte zitbank
(een genietplekje).
(U kunt hier bij wkp 60 R (61) gaan en dan
wandeling 507 volgen naar het Bezoekerscentrum
De Pelen. Lees dan verder bij punt 3 in wandeling
507).
Negeer zijpaden.
(Hier heeft u prachtig uitzicht over het weidse
peellandschap. Een eind verder, voordat het brede
zandpad begint te dalen, passeert u rechts een oude
grenssteen van de voormalige gemeente MeijelNederweert).
Beneden na veerooster/ klaphek gaat u aan de 3sprong bij wkp 62 RD (63). **** Aan de 3-sprong
bij wkp 63 gaat u RD (41) over het asfalt- fietspad.
Het asfaltpad buigt naar rechts en na 50 m gaat u
aan de 3-sprong L (pijl 41) over de asfaltweg.
Aan de voorrangsweg in de buurtschap
Nederweerterdijk gaat u L over het fietspad. Na
200 m gaat u R (gele pijl /Scheidingsweg) over de
asfaltweg. Na 300 m gaat L (gele pijl) over de
mooie onverharde weg/bomenlaan, die u circa 1
km RD volgt. (U passeert een picknickbank bij 4
waterbekken).

6. Steek de asfaltweg over en loop bij zitbank RD
(gele pijl) over het bospad. U wandelt nu geruime
tijd door het naaldbos/Simonhoekse Bos. Negeer
zijpaadjes. Aan de T-splitsing gaat u L (gele pijl)
over de veldweg. Na 40 m gaat u R (gele pijl)
langs een zitbank. Negeer zijpaadje rechts. Aan
de 3-sprong gaat u L. (U verlaat hier de route gele
pijl). Vlak daarna ziet u links een akker. Negeer
zijpaadje rechts. Aan de T-splitsing gaat u R over
de brede bosweg
Negeer zijpaden. Voorbij
schietterrein gaat u aan de ruime kruising RD
langs een vakantiewoning van bungalowpark
Stille Wille.
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7. Negeer zijpaden en volg RD de weg langs het
vakantiepark. Aan de 3-sprong, met rechts een
sportveldje, gaat u RD (gele pijl). Negeer bospad
links en dan loopt u rechts van de bosrand. Aan
de T-splitsing gaat u R over de asfaltweg. Aan de
volgende
T-splitsing
in
de
buurtschap
Simonshoek gaat u L. Steek de voorrangsweg
over en ga R richting Strijbos inbouwcenter Aan
de 3-sprong gaat u L en u loopt Meijel binnen.
Negeer zijwegen en volg de Kallisstraat/pijl 14,
die bij wkp 14 overgaat in de Dorpstraat, RD. Aan
de 3-sprong bij Raadhuisplein komt u weer bij
het begin.

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.

