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Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u vanuit het dorpje Laar langs de velden naar het Weerterbos. Hier 
wandelt u een mooi stuk door het bos en dan komt u bij de Daatjeshoeve waar u kunt pauzeren (maandag 
gesloten).  De terugweg gaat over veldwegen gelegen  tussen akkers en weilanden. Er staan weinig 
zitbanken onderweg. U kunt de route inkorten tot 10 km. 
 

Startadres:  Rietstraat 28, Weert – Laar. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,25 km  2.45 uur  17 m  23 m 
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513. WEERT - LAAR 12,2 km – 10 km 
 

1.  Met uw rug naar huisnr. 28 gaat u L. Negeer 
meteen zijweg links (Schonkenstraat).  Loop links 
van de weg.  Negeer voorbij huisnr. 18 volgende 
zijweg links (Gertrudisstraat). Vlak daarna gaat u 
R (Hushovenheggen/blauw wybertje).  Na 100 m 
gaat u schuin L (blauw) over het brede graspad.  
Negeer graspad links. Aan de kruising gaat u RD 
(blauw). Voorbij huisnr. 14 gaat u aan de 3-sprong 
RD (blauw) over de veldweg.  Aan de asfaltweg 
gaat u R (Koenderstraat/blauw). Negeer na 600 m 
zijweg links (Kuikenstraat).  Waar 200 m verder de 
asfaltweg eindigt, gaat u R (Blatendijk/blauw) 
over de grindweg. Let op! Net voordat de 
grindweg naar rechts buigt, gaat u L over het 
graspad langs de greppel en na 20 m gaat u R de 
grashelling omhoog.   
 

2. Boven gaat u L en via brug steekt u de autoweg 
A-2 over. Loop links van de weg door de 
grasberm. Tegenover rechts gelegen huisnr. 20 
gaat u L de grashelling omlaag. Beneden voor 
greppel gaat u R over het graspad. Aan de 
asfaltweg gaat u L (Voorste Houtdijk) (U verlaat 
blauw). Voorbij boerderij wordt de asfaltweg een 
grindweg.  U passeert een brug met een mooie 
eik. Na 100 m gaat u aan de kruising met de 
Hoogbosweg RD over de onverharde bosweg 
door het Weerterbos.   
 

(Links ziet u het clubgebouw en de 
start/landingsbaan van modelbouwclub Weert). 
 

Aan de T-splitsing voor weiland gaat u R over de 
bosweg.   
 

3. Let op! Bij het derde graspad links bij 
wandelwissel 3 gaat u L (groene rechthoek) 
tussen twee berkenbossen  
 

(Degene die 10 km loopt, gaat hier RD langs de 
bosrand. Negeer zijweg rechts en links. Ga nu verder 
bij **** in punt 3).      
 

Na 200 m gaat u L (groene rechthoek) over het 
smalle paadje. Volg nu zeer geruime tijd RD 
(groene rechthoek) het kronkelende paadje. Aan 
de T-splitsing voor beek gaat u R over het smalle 
paadje langs de beek. (U verlaat hier de groene 

rechthoek). U passeert een bijzondere zitbank.  Bij 
betonnen brug gaat u R over de brede bosweg en 
volg nu geruime tijd deze bosweg langs een 
moerasgebied. Aan de T-splitsing aan de bosrand 
gaat u L (geel/oranje/rood/blauw).   **** Volg nu 
geruime tijd de veldweg/pad, dat twee haakse 
bochten, maakt langs de bosrand. Na bijna 900 m 
gaat u aan de T-splitsing R 
(geel/oranje/rood/blauw). Aan de asfaltweg gaat u 
L  
 

4. Vlak daarna gaat u aan de kruising bij 
wandelknooppunt (wkp) 8 RD (6/X)  over de 
grindweg.  
 

(Hier aan de kruising ligt rechts de Daatjeshoeve, 
een fijne pauzeplek na 7,5 km.  Maandag gesloten).   
 

Na 400 m gaat u R over de  zandweg langs een 
open natuurgebied.  (U verlaat hier 6)  Steek na 
bijna 300 m het de beekje over en volg nu zeer 
geruime tijd de lange zandweg tussen de akkers 
door.  Na 1 km gaat u aan de kruising van 
grindwegen (9,5 km) RD.  Na 800 m gaat u aan de 
asfaltweg R.  Na ruim 300 m loopt u onder 
hoogspanningskabels door. Vlak daarna waar de 
asfaltweg naar rechts buigt, gaat u L over het 
graspad langs de greppel.  Na 25 m gaat u schuin 
R de grashelling omhoog. Boven gaat u L en via 
brug steekt u weer de autoweg A-2 over.  Meteen 
na de brug gaat u L de grashelling omlaag. 
Beneden vóór beek R over de grasstrook. (Als het 
gras te hoog staat, kunt u ook de asfaltweg nemen). 
Bij rioolbuis steekt L de beek over en ga dan R 
over de asfaltweg.   
 

5. Aan de T-splitsing gaat u L. Negeer meteen 
zijweg rechts (Stuttenveldweg).  Aan de 3-sprong 
gaat u RD (Heugterbroekdijk).  Let op!  Na 200 m 
gaat u R over het graspaadje langs een rij bomen 
(Dit is ca. 30 m vóór rechts gelegen woning).  Aan de 
T-splitsing voor greppel gaat u L.  Na enige tijd 
passeert u het schietterrein van schutterij St 
Sebastianus Laar (1885) en volg dan RD het 
grindpad. Aan de asfaltweg gaat u R en u komt 
weer bij het startpunt. 

   
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.   

 


