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Tijdens deze vlakke en gemakkelijke wandeling wandelt u over goed begaanbare wegen naar het prachtige 
natuurgebied Sarsven en De Banen.  Daar wandelt u geruime tijd langs de Rietbeek met mooie uitzichten 
op de vennen. Op de terugweg passeert u een grote geitenmelkstaal, die via de skybox kunt bezoeken. Dan 
loop u verder langs bosranden en langs het kanaal Wessem-Nederweert. In het natuurgebied staan enkele 
zitbanken. Aan het eind is bij de bijzondere Theeschenkerij en een leuk terras.  U kunt deze wandeling 
combineren met wandeling 484 tot een lengte van 18 km.  
 

Startadres: Theeschenkerij Hof van Schoor, Schoor 50, Nederweert.  (Parkeer op de grasstrook bij de 
kanaalbrug). 
 

 
 
Vanuit het zuiden neemt u de afslag Kelpen-Oler en ga R. (Vanuit het noorden neemt u de afslag Kelpen-Oler en 
ga L de snelweg over).  Neem meteen de eerste weg L en volg deze 3 km vlak langs het kanaal. Vlak voor de 
Schoorbrug ligt links de (tuin)ingang van de Hof van Schoor. Deze ingang ligt aan de Wessemerdijk. U kunt 
tegenover de ingang op de grasstrook langs het kanaal parkeren.  Aan de overkant van het kanaal is ook een 
ruime parkeerplaats).  
 

Ook kunt ook starten bij het hondenoefenterrein aan de Banendijk 2 A, Nederweert en dan halverwege  pauzeren 
bij de theeschenkerij.  Met uw rug naar het hondenoefenterrein gaat u L. Ga dan verder bij **** in punt 3. 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.hofvanschoor.nl/
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493. NEDERWEERT 10,1 km (18 km)  
 

1. Met uw rug naar de (tuin)ingang aan de 
Wessemerdijk en met uw gezicht naar het kanaal 
gaat u L. Vlak daarna steekt u aan de kruising R 
via brug het kanaal Wessem-Nederweert over. 
Meteen na de brug gaat u aan de kruising bij 
wandelknooppunt (wkp) 23 RD (22/Houtsweg) en 
loop over het links gelegen fietspad.  
 

(Na 200 m passeert u links het schietterrein met 
schietboom met kogelvanger van het schuttersgilde 
St. Lucie Nederweert. De oorspronkelijke 
oprichtingsdatum is niet bekend, maar wel heel lang 
geleden, wat blijkt uit de aanwezigheid van 
koningsplaten uit o.a. 1664-1754-1773-1893). 
 

Negeer na 250 m bij wkp 22 doodlopende zijweg 
rechts (Kwegt) en loop verder RD (30) over het 
fietspad.  
 

(Links ziet u hier de 76 m hoge kerktoren van de St. 
Lambertuskerk in Nederweert).   
 

Steek na 400 m aan de rand van Nederweert-Eind 
de voorrangsweg over en ga R (30) over het 
fietspad.  Na 50 m gaat u bij wkp 30 L 
(31/Saarsvenweg) over de smalle asfaltweg.   
 

(Even verder ziet u links de kerktoren van de 
Gerardus Majellakerk (1955-1956) in Nederweert-
Eind).  
 

Na 200 m wordt de asfaltweg een  veldweg.  
 

(Waar de veldweg iets naar links buigt, ziet u rechts 
het mooie Sarsven, dat ontstaan is door vervening).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R over de smalle 
asfaltweg, die even verder naar links buigt. 
 

(Aan het einde van de bocht naar links kunt u R  naar 
een uitkijkwand/gluurwand lopen, waar u mooi 
uitzicht heeft over het grote Sarsven, dat gelegen is 
in het natuurgebied Sarsven en De Banen. De 
omgeving van het Sarsven blijkt ook een van de 
belangrijkste Nederlandse vindplaatsen te zijn van 
bewoning uit de Oude en Midden Steentijd (10.000 
tot 3.000 voor Christus)).  
 

Waar voorbij huisnr. 8 de smalle asfaltweg bij 
wkp 32 naar links buigt, negeert u zijpad rechts 
en blijft u de smalle asfaltweg RD (79) volgen. 
 

(Na 200 m passeert u bij het rechts in weiland staand 
kunstwerk “jagers en het zwijn” een zitbank, waarbij 
een paal met infobordje staat. Links ziet u weer de 
kerktoren in Nederweert-Eind).   
 

2. Na 600 m, 100 m voor de dorpsrand van 
Nederweert-Eind, gaat u bij wkp 79 R (82) over het 
graspad met rechts de Rietbeek. Waar de beek 

naar links buigt, steekt u via bruggetje de beek 
over en loop dan via klaphek RD (82) over het 
bospad met rechts en links mooi nat gebeid. 
 

(U loopt nu het natuurgebied Sarsven en de Banen 
binnen, dat in eigendom is van de stichting Het 
Limburgs Landschap. Mogelijk komt u hier grazende 
wilde paarden tegen).  
 

Aan de 3-sprong bij wkp 82 gaat u RD (11) door 
klaphek. Vlak daarna voorbij zitbank loopt u RD 
via twee vlonderpaden over het pad door open 
gebied. Bij volgende zitbank verlaat u via klaphek 
het omheind natuurgebied en volg het graspad 
dat naar rechts buigt met links de Rietbeek en 
rechts het natuurgebied waarin het grote ven De 
Banen ligt. Na 600 m buigt het graspad naar 
rechts. Vlak daarna voor infobord en klaphek 
buigt het pad naar links (11).  
 

(Via klaphek en vlonderpad kunt u hier naar de 
vogeluitkijkhut lopen, die aan het grote ven De Banen 
staat, een mooie vogelspotplek. In de vogeluitkijkhut 
hangt een groot infobord en staat een zitbank.   
Mogelijk ziet u hier de visarend, grote zilverreiger of 
de geoorde fut. Dit gebied maakt deel uit van het 
Europese natuurnetwerk Natura 2000). 
 

Volg nu het (kronkelende) smalle bospad en even 
verder loopt u weer parallel aan de links gelegen  
Rietbeek. Aan de 3 sprong bij links gelegen kleine 
stuw gaat u R (11) over het smalle bospad met 
links aan de bosrand een asfaltweg.  
 

3. Aan de asfaltweg bij wkp 11, infobord en 
zitbank gaat u R (13).   
 

(U heeft hier weer mooi zicht op het grote ven De 
Banen).  
 

Negeer meteen daarna bij wkp 13 zijpad links en 
volg RD (14) de rustige smalle asfaltweg met 
rechts het natuurgebied. Na 500 m gaat u aan de 
4-sprong bij wkp 14 verder RD (38).  
 

(Even verder ziet u rechts in de weilanden een 
schaapskooi (gebouw met dakpannen)).    
 

Na bijna 200 m gaat u aan de 4-sprong L over de 
smalle asfaltweg richting huisnr. 2 a.   

Na 150 m passeert u links het oefenterrein van de 
politiehondenvereniging “Ons genoegen Anna”. 
**** Vlak daarna bij wkp 17 loopt u RD. 100 m 
verder aan de 3-sprong bij twee witte woningen. 
gaat u bij wkp 16 RD over de bosweg. Negeer 
zijpaden. Na bijna 600 m gaat u aan de T splitsing 
R over de asfaltweg met rechts de bosrand.  
 



  blz 3 van 3 

 

Na 500 m aan de doorgaande weg (Houtsberg) bij 
aspergeveld en grote geitenmelkstal gaat u R 
over het twee richtingen fietspad. 
 

(Als u hier aan de doorgaande weg L gaat dan komt 
u meteen bij de oprit van geitenfarm “De Houtsberg”. 
Hier kunt u via de skybox een kijkje nemen in de 
grote geitenmelkstal. Boven in de skybox hangen   
infoborden en via televisie komt u meer te weten over 
het reilen en zeilen van de geitenfarm. De 1200 
geiten worden dagelijks 3 keer gemolken. Leuk om te 
zien hoe de geiten naar de melkplaats/hok lopen.   
 

Beneden aan de skybox is een wc. Bij het verlaten 
van de skybox het handeltje van de deur omlaag 
doen. De skybox is elke dag gratis te bezoeken. 
Zeker even gaan kijken).   
   
4. Volg het fietspad. Waar na 600 m links de 
afrastering/bos ophoudt, gaat u bij verbodsbord L 
over de veldweg met links de afrastering/bos. Na 
300 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank en wkp 
41 RD (46) over de veldweg met links de bosrand 
van natuurgebied Wellensteyn.   
 

(Degene die 18 km loopt, gaat hier bij wkp 41 L (43). 
Ga dan verder in wandeling 484 bij **** in punt 6. 
Volg de beschrijving van de 7,8 km en u komt weer 
bij de zitbank uit).    
 

Negeer zijpaden en volg geruime tijd de veldweg.  
Na 600 m gaat u aan de 3-sprong bij wkp 46 RD 

42. Negeer zijpaden. Na bijna 200 m gaat u bij  
afsluitboom en picknickbank R over het 
asfaltpad. Meteen daarna  gaat u R over de veld- 
grindweg met links het asfaltpad en het kanaal 
Wessem-Nederweert en rechts het mooie 
natuurgebied met het grote Schoorkuilenven.  
 

(Het 17 km lange verbindingskanaal, dat in okt. 1929 
is geopend, verbindt de Zuid-Willemsvaart en 
Noordervaart bij Nederweert met de Maas bij 
Wessem. Na 700 m ziet bij 14 km paaltje, dat aan het 
kanaal staat, voor u de hoge kerktoren van de St. 
Lambertuskerk (1467) in Nederweert en de brug die 
u straks oversteekt). 
 

Na 900 m loopt u bij wkp RD (23) verder langs het 
kanaal. Na 1 km gaat u bij wkp 23 L (24) en via de 
Schoorbrug steekt u het kanaal over. Aan de 
kruising na de brug gaat u L en meteen daarna 
gaat u R en loopt u via de leuke tuin naar de  
Theeschenkerij Hof van Schoor, de sponsor van 
de wandeling, waar u binnen in de zeer mooie en 
bijzondere zaak of op het leuke grote terras in de 
tuin nog iets kunt eten of drinken. Bent u geen 
theeliefhebber, ze hebben er ook heerlijke koffie. 
Er is ook een knus winkeltje waar u uit de circa 40 
theesoorten een keuze kunt maken, zodat u thuis 
ook nog van deze heerlijke thee kunt genieten.  
Zeker doen. 
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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.   

 
 

 


