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Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u door de mooie bossen van de Weerter- en Budelerbergen. Dan 
wandelt u geruime tijd door de prachtige Weerterheide tot aan de spoorlijn “De IJzeren Rijn” waar u een 
stuk langs loopt.  Onderweg ziet u mooie heidegebieden. Neem zelf proviand mee, halverwege staan 
picknickbanken. Loop bij voorkeur deze wandeling in het weekend. Soms vinden in het gebied nog 
militaire oefeningen plaats. De Weerterheide is een ruig gebied met zanderige paden. Draag goede 
wandelschoenen en loop niet tijdens nat weer.  
 

Startadres: Brasserie-Zalen ’t Blaakven,  Geuzendijk 35, Weert. De zaak is momenteel gesloten.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,55 km  2.25 uur  7 m  7 m 
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486. WEERT 10,5 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats steekt u het fietspad en 
de doorgaande weg over en loopt u RD  
(Maarheezerhuttendijk/wit-rood/ruiterroute (rr) 98)  
over het links van de weg gelegen smalle pad.  Na 
100 m gaat u bij bordje “Militair oefenterrein 
Weerterheide” L (geel-blauw/wit-rood/rr 98) over 
de bos- zandweg, die 200 m verder naar rechts 
buigt.  Na 400 m gaat u aan de T-splitsing L (wit-
rood/geel-blauw/rr 98).  50 m verder gaat u bij 
ruiterknooppunt (rkp)  98 R (rr 97/wit-rood/ 
geel-blauw) over het bospad.  Aan de 3-sprong 
gaat u RD (wit-rood/geel-blauw) met links een 
groot  gras-  heidegebied.  Voorbij het gras- 
heidegebied gaat u aan de kruising RD (wit-
rood/geel-blauw/rr97).  Aan de 4-sprong gaat u 
RD (wit-rood/geel-blauw/rr97).   
 

2.   Aan de ruime kruising gaat u L. (U verlaat hier 
de markeringen).  Negeer zijpaden en blijf het 
bospad geruime tijd RD volgen. Let op! Na 500 m, 
circa 10 m vóór zeer brede zandweg/tankbaan, 
gaat u aan de 4-sprong R  over het smalle pad 
met links een greppel/tankbaan. Na 200 m gaat u 
aan de T-splitsing voor mooi heidegebied L en 
steek de zeer brede zandweg/tankbaan over en 
loop RD over de bos- zandweg.  Aan de kruising 
bij rkp 94 gaat u RD. Aan de volgende kruisiging 
gaat u RD (even) omhoog. Negeer zijpaden en 
blijf RD de bos- zandweg volgen, die na 400 m 
naar links buigt. (In het begin loopt u heel even over 
de route van de oranje cirkel). 100 m na de bocht 
naar links, buigt de bos- zandweg rechts omlaag 
Steek de zeer brede zandweg/tankbaan weer over  
en ga R langs de tankbaan.   
 

3. Na 50 m, einde rij grove dennen, gaat u L over 
het bospad met links van u het motorcrosscircuit 
De Budelerebergen van MAC De Kempenrijders. 
Blijf nu geruime tijd het pad langs het parcours 
volgen. Na 500 m gaat u aan de 4-sprong, waar 
het motorparcours naar links buigt, L met links 
nog steeds het motorcircuit. 100 m verder, waar 
het circuit weer naar links buigt, gaat u R met 
meteen rechts een open heidegebiedje met 
enkele mooie grote vliegdennen. Aan de T-
splitsing gaat u L over de brede 
zandweg/tankbaan. (Loop links van de zandweg). 
Na 200 m gaat u aan de kruising R over de brede 
bos- zandweg. Aan de kruising bij 
wandelknooppunt (wkp) 39 en rechts een 
sportveld gaat u L over de zand- grindweg met 
links de bosrand en rechts 
hoogspanningskabels/akker. Negeer zijpaden en 
blijf de zand- grindweg geruime tijd RD volgen.   
 

(Na 300 m passeert u het sportveld van MBV Budel 
(Motoballvereniging Budel)  en loopt u onder de 
hoogspanningskabels door. Op dit bijzonder 

sportterrein wordt met motors gevoetbald. Bijna aan 
het eind van de grindweg ziet u rechts in de verte de 
O. L. Vrouw Visitatiekerk  (1929)  in Budel).   
 

4. Na 1,1 km steekt u bij wkp 38 de doorgaande 
weg en fietspad over en loop RD (53).  
 

(Meteen rechts staan bij infobord picknickbanken 
waar u mooi zicht heeft op het vliegveld Kempen 
Airport, dat voornamelijk wordt gebruikt voor 
recreatie- en zakenvluchten. Mogelijk ziet u hier 
sportvliegtuigen opstijgen. Dit zijn de enige zitbanken 
op deze route om te pauzeren (5,5 km).  
 

Let op! Na 5 m gaat u bij bordje “Militair 
oefenterrein Weerterheide” L (pijl) over het 
bospaadje tussen de paaltjes door. Aan de 3-
sprong gaat u RD.  Aan de ruime T-splitsing gaat 
u R (pijl/rr 39) over de brede zandweg.  Na 200 m 
gaat u aan de 3-sprong L. ( U verlaat hier de pijl en 
rr 39). Aan de ruime “zanderige” kruising gaat u R 
over de zandweg. Na 250 m gaat u aan de 
volgende kruising L met meteen rechts een open 
heidegebied.  Aan de T-splitsing gaat u R over de 
zandweg. Negeer zijpaden en volg geruime tijd 
RD de  zandweg dwars door de prachtige 
Weerterheide.   
 

(Mogelijk ziet u hier op zonnige dagen vlinders 
vliegen o. a.  de heivlinder). 
 

5. Na 500 m aan de 4-sprong, vlak voor 3 paaltjes 
en begin bos, gaat u  L over de brede zandweg.  
Negeer zijpaden. Na 300 m, meteen voorbij 
hoogspanningskabels, gaat u R over het bospad. 
Aan de 4-sprong gaat u RD. Meteen daarna voor 
de spoorlijn “De IJzeren Rijn” gaat  u L over het 
zandpad met rechts de spoorlijn, die sinds 1991 
hier niet meer gebruikt wordt.  
 

(U kunt hier ook over het grindpad lopen vlak langs 
de spoorlijn. Blijf dit pad ruim 1,5 km RD volgen met 
rechts de spoorlijn tot aan de spoorwegoverweg. Ga 
dan verder bij punt 7). 
 

(De IJzeren Rijn is een spoorlijn die de haven van 
Antwerpen  en Mönchengladbach verbond. 
Aanvankelijk was het de bedoeling een kanaal te 
graven. Later gaf men de voorkeur aan een spoorlijn, 
vandaar de naam "IJzeren Rijn". Van 1869 tot 1879 
heeft de aanleg van de goederenspoorlijn geduurd. 
Een deel van de spoorlijn is buiten gebruik, een groot 
deel wordt nog wel gebruikt voor goederen- en 
reizigersvervoer).  
 

Circa 300 m,  vlak voorbij het aan de spoorlijn 
staande km paaltje 58,3 en meteen voorbij wit 
paaltje van de gasunie,  gaat u schuin  L (rr 39) 
over het smalle bospad.    

https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6nchengladbach
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(U kunt hier ook het pad RD blijven volgen. Na circa 
1 km komt u dan bij de spoorwegovergang. Ga dan 
verder bij punt 7). 
 

6. Vlak daarna gaat u R (rr 39) over de zeer brede 
zandweg. (Loop rechts van de zandweg. Na bijna 
400 m, met links een groot heidegebied, gaat u bij 
rkp 39 RD (rr 31). Vlak daarna gaat u R (rr 31) over 
het paadje. Vla daarna gaat u L over het zandpad 
met rechts de spoorlijn. (U loopt dus weer over het 
pad dat u verlaten had). Negeer zijpaden links en 
blijf het pad circa 500 m RD volgen parallel aan 
de spoorlijn.  
 
7. Aan de T-splitsing bij spoorwegovergang gaat 
u L (rr 32) over de brede zandweg met rechts 
afrastering van Roompark Vakantiepark 
Weerterbergen.  Aan de 3-sprong, met links een 
infobord, gaat u verder RD (wit-rood/rr32).    
 

(U kunt hier over het links gelegen bospaadje lopen 
dat gemakkelijker te lopen is). 
 
Negeer bij houten bij afsluitboom zijpad links. 
Aan de kruising, waar rechts de afrastering van 
het vakantiepark eindigt, loopt u RD (wit-rood).   
250 m verder gaat u aan de 3-sprong bij rkp 32 R 
(wit-rood/rr 59). Aan de kruising bij rkp 59 gaat u 
L (rr 98wit-rood).  Negeer na 50 m zijpaadje links 
en loop RD. 
 

(Rechts passeert u het speelbos van scouting 
Hubovra Weert).  
 

Na 400 m gaat u voorbij zitbank aan de 
voorrangsweg L over het fietspad en u komt weer 
bij de (gesloten) brasserie. Laat even weten als 
de brasserie weer geëxploiteerd wordt. Alvast 
bedankt. 

  
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.   


