497 WEERT 8,8 km
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Tijdens deze vlakke en gemakkelijke wandeling wandelt u door het prachtige natuurgebied van De IJzeren
Man. De route gaat langs mooie vennetjes en leuke beekjes. U wandelt afwisselend door bos en heide.
Onderweg staan voldoende zitbanken om even te rusten.
GPS-afstand 8800 m, looptijd 1.50 uur en hoogteverschil 9 m.
Startadres: Restaurant De Sluis, Industriekade 58, Weert.
(U kunt parkeren op de parkeerplaats van het restaurant).

blz 2 van 4

497 WEERT 8,8 km
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de kruising
bij ANWB-wegwijzer. Steek de weg over en ga
schuin L (wit-rood) het asfaltpad omlaag.
Beneden gaat u aan de T-splitsing L de
klinkweg/parkeerplaats omhoog die meteen naar
rechts buigt. Let op! Waar de weg rechts omlaag
buigt, gaat u L naar het bushokje en ga dan R
over het grindpad, evenwijdig aan het fietspad.
Volg nu tot nader order de route van de oranje
cirkel. Steek bij inrit naar zwembad de weg over
en volg RD het onverharde pad langs een zitbank.
Voorbij zwembad de Ijzeren Man blijft u rechts
van het fietspad lopen. Voorbij inrit met
slagboom naar de waterskibaan gaat u door de
ijzeren doorgang en volg het asfaltpad langs het
de grote waterplas genaamd de Grote IJzeren
Man.
(De
plas
ontleent
zijn
naam
aan
de
stoomgraafmachine "De IJzeren Man" die van 1910
tot 1913 dit gebied heeft uitgegraven en waardoor
deze grote waterplas ontstond. Het gewonnen zand
werd gebruikt voor de aanleg van de spoordijk WeertEindhoven).
Neem het eerste smalle betegelde zijpaadje R
langs enkele zitbanken.
2. Aan het eind aan de ongelijke 4-sprong gaat u
R.
Bij
grasstrookje,
afwateringsput
en
wandelwissel (ww) 64) gaat u L over het
bospaadje. Meteen daarna aan de T-splitsing bij
asfalt- fietspad gaat u R. Na 10 m gaat u L over
het smalle paadje met links de sloot. Aan de
kruising met veldweg gaat u RD langs de sloot.
Het pad buigt naar rechts. Aan de brede grindweg
gaat u R. Negeer bij slagboom pad rechts naar
de Wega camping. 30 m verder gaat u aan de 3sprong R. Neem de eerste veldweg R. Aan het
eind steekt u het fietspad en de sloot over. Aan
de T-splitsing voor afrastering gaat u R. (U verlaat
hier de wandelmarkering van de oranje cirkel). Waar
de afrastering eindigt, gaat u RD langs de sloot.
Aan de kruising voor de grote waterplas De
IJzeren Man gaat u L (vier kleurige libelle). U
passeert een zandvlakte met zitbank en houdt
dan rechts aan langs de IJzeren Man. Na 20 m
gaat u aan de Y-splitsing R verder langs het meer
waarop een waterskibaan is gelegen. Bij
fitnesstoestel loopt u RD over het “zandstrand”.
(Hier staat links boven een zitbank waar u mooi zicht
heeft over de recreatieplas). Bij volgend
fitnesstoestel (nr. 12) loopt u R met links het
fitnesstoestel verder langs het water.

3. Aan de brede grindweg gaat u R de brug over
en ga dan meteen L over het pad. Na 50 m gaat u
aan de kruising L.
(Vanaf het stalen bruggetje ziet u rechts de mooie
plas genaamd Kleine IJzeren Man).
Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u RD langs een
zitbank. Na 40 m gaat u aan de ongelijke 4-sprong
R (blauwe ruit). Negeer zijpaden. Bij rode brug
gaat u L (blauwe ruit). Aan de kruising gaat u R
(blauwe ruit) over het grindpad langs de sloot.
Aan de 4-sprong bij ww 64 en brug gaat u RD
(oranje cirkel/libelle/rolstoelpad). Na 150 m
passeert u links bij waterpomp en volgend
onderdeel van het Zintuigenpark het Zwanenven
dat vaak begroeid is met riet. Het pad loopt het
bos in. Negeer zijpaden. Na 300 m gaat u aan de
4-sprong op brug met acht rode relingen en bij
ww 52 RD (oranje cirkel/blauwe ruit/libelle).
Negeer na 30 m bij ww 51 brede brug rechts.
(Als u hier de brug oversteekt dan komt u meteen
rechts bij het mooie Geurtsven).
Circa 50 m verder gaat u aan de 3-sprong RD. (U
verlaat hier de route van de oranje cirkel). Aan de 4sprong, waar de beek naar rechts buigt, gaat u R.
Net vóór de eerste rode brug gaat u L over het
bospaadje. Na 50 m gaat u R over het bospaadje.
Negeer zijpaden. Aan de T-splitsing gaat u R.
4. Na 50 m gaat u aan de T-splitsing L over de
veldweg. Loop RD langs de afsluitboom. Aan de
doorgaande weg gaat u L.
(Rechts van u ligt het Blauwe Meertje, een nieuwe
dagrecreatieplas. Het Blauwe Meertje dankt zijn
naam aan de helderblauwe kleur. Die kleur ontstaat
door de weerkaatsing van het licht. Na jarenlange
zandwinning door het bedrijf Centrale Zandwinning
Weert is sinds 2017 een gedeelte van het Blauwe
Meertje een recreatieplas).
Aan de 4-sprong gaat u R (Voorhoeveweg) met
rechts het Blauwe meertje. Na 600 m gaat u aan
de T-splitsing voor wit huis L (Voorhoeve). 400
m verder, tegenover recht staande twee stenen
pilaren, gaat u L (rr 55) over het brede graspad.
Volg het pad RD bos in. Aan de doorgaande weg
gaat u L (rr 55). U passeert resort De IJzeren Man.
Circa 100 m verder aan de kruising met de
Voorhoeveweg gaat u RD. Negeer bij afsluitboom
zijpad rechts. (Hier bent u eerder uitgekomen). Na
200 m negeert u het 1e paadje rechts en loop RD.
Even verder bij bordje “Toegangregels” en een
houten afsluitboom gaat u R over het bospad.

5. Na 30 m gaat u aan de kruising L (blauw/geel).
Negeer zijpaden en blijf geruime tijd RD
(blauw/geel) het pad volgen. Aan de volgende
kruising steekt u RD de rode brug over en volg
het pad. Aan alweer een kruising gaat u RD
(blauw) licht omlaag. Negeer zijpaadjes. Aan de 3sprong bij zitbank gaat u L. Negeer zijpad links.
Aan de kruising bij zitbank gaat u R. Houdt links
aan langs een prachtige 2-stammige vliegden en
steek het zandheuveltje over langs een zitbank.
Negeer zijpaden en volg de vierkleurige libelle
route. Het pad buigt naar rechts en u komt bij
een zandvlakte met infobord “Kempenbroek”.
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6. Neem hier het eerste pad L (libelle). Aan de 4gaat u L (libelle). U passeert de mooie plas
genaamd Kleine Ijzerenman. Negeer houten
bruggetje rechts. Aan de 4-sprong bij heuveltje
en berk gaat u L de houten trap omlaag volg het
pad door het moeras. Aan het eind gaat u de trap
omhoog en ga dan L. Vlak daarna aan de
ongelijke 4-sprong gaat u RD met rechts
gebouwen. Bij grote parkeerplaats gaat u meteen
L. Neem nu het eerste asfaltpad L (wit-rood)
omhoog. Steek de kruising over en u komt weer
bij het restaurant.
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