490 ALTWEERTERHEIDE 11,1 km
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Tijdens deze vlakke en gemakkelijke wandeling wandelt u door de bossen van Altweerterheide naar het
prachtige recreatiegebied de Grote IJzeren Man, waar u doorheen wandelt. Tijdens de terugweg passeert u
een hertenkamp en een leuk heidegebied. Aan het eind is een mooi terras. Onderweg passeert u veel
zitbanken.
GPS-afstand 11500 m, looptijd 2.25 uur en hoogteverschil 10 m.
Startadres: Café – Zaal Schuttershoeve, Grotesteeg 10, Weert – Altweerterheide.

U kunt ook starten bij de Diesterbaan 8, Weert en dan na 8 km pauzeren bij de Schuttershoeve. Parkeer in
de grindweg rechts naast Diesterbaan 8. Ga dan verder bij *** in punt 2.

U kunt ook starten bij de grote parkeerplaats bij zwembad de Ijzeren Man, Geurtsvenweg 1, Weert en dan
na 6,5 km pauzeren bij de Schuttershof. Ga dan verder bij **** in punt 3.
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490 ALTWEERTERHEIDE 11,5 km
1. Met uw rug naar het restaurant gaat u L. Vlak
daarna aan de 4-sprong bij wegkruis (1994),
zitbank en wandelwissel (ww) 240 gaat u RD met
rechts een grote open stal van melkveebedrijf. Na
400 m loopt u Altweerterheide (Altwieërt) binnen
en ga dan links over het trottoir lopen. Negeer
zijweg links. Voorbij de basisschool St Jozef gaat
u aan de T-splitsing bij ww 240 L (Bocholterweg)
richting Weert.
(Meteen rechts aan de overkant van de weg staat op
sokkel het standbeeldje van de Hei-jkruiter. Op de
sokkel staan de namen van de prinsen van de
carnavalsvereniging de Heikruikers).
Meteen daarna aan de 3-sprong bij volgende ww
240 gaat u RD met links de H. Hart van Jezuskerk.
(De kerk werd 1935-'36 gebouwd ter vervanging van
een nabij gelegen kapel uit 1723).
Vlak daarna gaat u aan de volgende 3-sprong L
(Pastoor Schippersstraat) over de klinkerweg.
Aan alweer een 3-sprong gaat R (Lindenhof).
Negeer zijwegen. N bijna 200 m bij huisnr. 15 en
speeltuintje buigt de weg, die nu Heidebeemd
heet, naar rechts. Even verder buigt de weg weer
naar rechts en dan gaat u tegenover huisnr. 9 L
(Bolle Janroute).over het klinkerpad. (De Bolle
Janroute wordt verder in de tekst afgekort als BJr).
Aan de T-splitsing bij ww 241 gaat u L over de
smalle asfaltweg. Negeer na 200 m bij ww 242
veldweg rechts en blijf de smalle asfaltweg RD
volgen. Na 100 m gaat u aan de 4-sprong aan de
bosrand bij ruiterknooppunt 18 RD (ruiterroute
(rr) 55) over de bosweg, die na 200 m naar rechts
buigt. Negeer na de bocht meteen zijpad links.
Aan de T-splitsing gaat u L (rr 55/BJr) met even
verder links van u een grote akker. Aan de
kruising bij de bosrand gaat u RD over de
bosweg. (U verlaat hier route 55 en Bolle Jan route).
2. Na 200 m, waar het brede bospad naar links
buigt, gaat u
R. Na 200 m gaat aan de
doorgaande weg (Diesterbaan) R. (Loop links van
de weg over de brede grasstrook). Na 300 m gaat u
**** aan de 4-sprong meteen voorbij huisnr. 8 en
bij plaatsnaambord Weert (Wieërt) en ww 244 L
(BJr) over de grind- bosweg. (Dit is tegenover de
Dijkerstraat). Meteen daarna passeert u rechts een
vakwerkhuis. Na 200 m gaat u aan de T-splitsing
L (BJr) over de smalle asfaltweg. Meteen voorbij
picknickbank
en
bij
vijver
gaat
u
R
(Kruisbergenweg/BJr). Let op! Na 25 m gaat u bij
ww 65 R (oranje cirkel) over het smalle pad met
rechts de vijver. (Volg nu tot nader order de oranje
cirkel). Het pad buigt naar links met rechts een

beekje/sloot en de bosrand en links een akker.
Aan de kruising bij kleine stuw loopt u RD over
het graspad verder langs het beekje/sloot. Aan de
T-splitsing gaat u R over het asfalt- fietspad.
Meteen daarna bij ww 64 gaat u L over het pad.
Meteen daarna bij volgende ww 64 gaat u aan de
T-splitsing R met links de grote plas genaamd
Grote IJzeren Man.
(Ooit lagen hier uitgestrekte heidevelden en woeste
gronden, waarvan de laatste restanten nog steeds
goed zichtbaar zijn. Het gebied ontleent zijn naam
aan de stoomgraafmachine "De IJzeren Man" die van
1910 tot 1913 een deel van het gebied uitgegraven
heeft en waardoor een grote waterplas (de huidige
"Grote IJzeren Man") ontstond. Het gewonnen zand
werd gebruikt voor de aanleg van de spoordijk WeertEindhoven. Nu is het hele gebied een 100 hectare
groot recreatiegebied).
3. Aan de 3-sprong gaat L omlaag en loop dan
meteen over het linker betegelde paadje, dat later
een asfaltpad wordt, vlak langs het water. Negeer
zijpaden en blijf het smalle pad geruime tijd vlak
langs het water volgen.
(U passeert enkele
zitbanken). Na 500 m gaat u boven door de
ijzeren doorgang en volg het onverharde pad RD
met rechts het fiets- tegelpad. Na 150 m gaat u
bij inrit naar zwembad “De IJzeren Man” L
(Geurtsvenweg). Vlak daarna gaat u R over de
weg langs de parkeerplaatsen. **** Aan het eind
van de lange parkeerplaats loopt u voorbij
Natuur- en Millieucentrum de ”Ijzeren Man” bij
ww 58 RD over het bospad dat meteen naar links
buigt. (U volgt nog steeds de oranje cirkel).
(Rechts boven ziet u sluis 16 in de ZuidWillemsvaart. Als u wilt pauzeren, kunt u naar
restaurant De Sluis lopen (100 m). Ga hier aan het
einde van de parkeerplaats R en vlak daarna gaat u
L omhoog en steek aan de kruising de weg over
naar het witte gebouw).
4. Aan de 4-sprong gaat u RD.
(Als u L gaat dan komt u links bij totempaal bij de
ingang van het Zintuigenpark. Bij totempaal heeft u
rechts mooi uitzicht over een grote plas, die
eveneens door zandwinning is ontstaan).
Na 10 m gaat u R de houten trap omlaag en volg
het vlonderpad door het moerasgebied. Ga de
volgende trap omhoog en ga R over het bospad.
Negeer paadje links gelegen tussen twee plassen.
Meteen voorbij vijver negeert u zijpad links
omhoog. Vlak daarna gaat u de 4-sprong R.

Voor zandvlakte en infobord “Kempenbroek” gaat
u R over het bospad, dat meteen naar links buigt
en even verder een stijgend pad wordt. Negeer
zijpaden en volg het bospad RD. (U loopt hier dus
evenwijdig aan het rechts gelegen bedrijventerrein).
Aan de kruising bij zitbank (5 km) gaat u L.
Negeer zijpaadje rechts omhoog. Meteen daarna
gaat u aan de 3-sprong bij zitbank en ww 56 L en
even verder loopt het pad door een mooi
heidegebied. Aan de volgende 3-sprong steekt u
R de (rode) brug over. Meteen daarna aan de 4sprong bij ww 61 gaat u R over het grindpad met
rechts beekje/sloot. Na 200 m passeert u links bij
waterpomp en zintuigenpark het Zwanenven dat
soms helemaal begroeid is met riet. Het pad
loopt het bos in. Negeer zijpaden. Bij ww 53 RD.
5 Aan de 4-sprong op brug met acht rode relingen
en bij ww 52 gaat u RD (U verlaat hier heel even de
route van de oranje cirkel). Vlak daarna negeert u
bij ww 51 brug/pad rechts en loop RD (oranje
cirkel). (Volg nu weer tot nader order de oranje
cirkel). Na 50 m gaat u L over het bospad. Aan de
ongelijk 4-sprong bij zitbank neemt u het tweede
pad R.
(U loopt dus NIET rechts richting grindpad. U kunt
hier rechts even naar het volgende zintuigenpark
lopen waar een roeptoeter staat).
Aan de volgende ongelijke 4-sprong loopt u RD
met links de beek. Negeer meteen brug links.
Aan de kruising bij brug met schanskorfmuurtjes
blijft u RD langs de beek lopen met links een
hertenkamp.
(Als u hier aan de kruising R gaat, dan komt u bij het
zintuigenpark met als thema “zien”).
Aan de volgende kruising bij brug met
schanskorfmuurtjes loopt u verder RD langs de
beek met links een “eendenweide”. Bij de
volgende
brug
gaat
u
R,
steek
bij
“bushuisje”/infopunt trimparcours het asfaltpad
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over en loop bij afsluitboom RD door de
bomenlaan. Aan de T-splitsing aan de bosrand bij
ww 245 gaat u R. (U verlaat hier de route van de
oranje cirkel). Volg nu geruime tijd RD de veldweg
door en langs de bosrand en later door open
gebied. Na 800 m buigt de veldweg bij de
volgende bosrand en campingterren naar links.
Na 400 m gaat u aan de T-splitsing R over de
smalle asfaltweg langs huisnr. 27. Na 100 m
steekt u de voorrangsweg (Herenvennenweg)
over en loop RD (Kruispeelwegweg/paars). Na
300 m gaat u schuin L (paars) over het graspad
met rechts de bosrand en links weilanden. Aan de
smalle asfaltweg bij ww 246 gaat u L (paars) en
even verder passeert u rechts een aardig optrekje
met prieeltje.
6. Steek na bijna 500 m de voorrangsweg over en
loop
bij
groot
bijzonder
wegkruis
RD
(Heihuisweg/paars) over de asfaltweg. Na 50 gaat
u aan de 4-sprong bij ww 48 RD en even verder
wordt de asfaltweg bij de grote manege “Blue
Stables” een veldweg. Na 100 m gaat u aan de
kruising L over de veldweg met links de
paardenweide. Na 400 m gaat u aan de 4-sprong
in het bos R (geel-blauw) over het smalle
bospaadje. Aan de Y-splitsing gaat u L (geelblauw). (U loopt hier door leen leuk heuvelachtig
bosgebiedje). Na 250 m gaat u aan de veldweg
gaat u L (geel-blauw). Meteen daarna aan de 3sprong bij ww 253 gaat R (geel-blauw). Aan de
kruising bij zitbank, wegkruis (1994) en ww 254
gaat u L over de doorgaande weg. (Loop rechts
van de weg over de grasstrook langs de dierenweide
en speeltuin). Na 150 m komt u weer bij het leuke
restaurant/café, de sponsor van de wandeling,
waar u binnen of op het leuke terras nog iets kunt
eten of drinken.
(Links naast het restaurant staat de schietboom met
kogelvanger van de schutterij St Antonius (1862) uit
Altweerterheide)
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