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Tijdens deze vlakke en gemakkelijke wandeling wandelt u door de prachtige Laurabossen. U wandelt eerst
naar de St. Jozefhoeve en dan naar het kanaal. Dan loopt u geruime tijd door de bossen en langs
bosranden. Bijna de hele route is onverhard. Halverwege staan voldoende zitbanken, neem zelf proviand
mee. Aan het eind is een mooi terras met speeltuin voor de kinderen.
GPS-afstand 13400 m, looptijd 2.45 uur en hoogteverschil 11 m.
Startadres: Café – Zaal Schuttershoeve, Grotesteeg 10, Weert – Altweerterheide.

blz 2 van 3

540 ALTWEERTERHEIDE 13,4 km
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de
doorgaande weg (Herenvennenweg) en ga R.
(Loop links langs de weg). Na 200 m gaat u aan de
4-sprong met bospaden RD. 150 meter verder
gaat u aan de volgende 4-sprong L
(Gerbergsweijersweg) over de veldweg langs de
afrastering. Negeer zijpaden. Na 750 m steekt u
de brede grindweg over en loop RD over het
bospad. Negeer zijpaadje links. Meteen daarna
gaat u aan de 3-sprong R over de veldweg met
rechts
de
bosrand.
(U
loopt
nu
het
verbindingstukje).
Aan de doorgaande weg
(Diesterbaan) gaat u L en u steekt de
Tungelroysche Beek over. Vlak daarna, waar de
doorgaande weg naar links buigt, gaat u aan de
3-sprong voor wit huis R (Laurabosweg) richting
Sint Jozefhoeve. (Bij huisnr. 3 passeert u links
Dierenpark ’t Laurabos). Aan de 3-sprong bij de
Sint Jozefhoeve, waar de asfaltweg naar rechts
buigt, gaat u RD over de grindweg.
2. Na 100 m gaat u aan de 4-sprong bij zitbank R
(ruiterroute (rr) 25) over de bosweg met rechts
van u de golfbaan van de Golf en Countryclub
Crossmoor. (Hier aan de 4-sprong komt u straks
terug). Negeer na bijna 500 m zijpad links. 200 m
verder buigt het pad links het bos in. Aan de
kruising gaat R (rr 25) over het bospad dat na 250
m naar links buigt. Aan de T-splitsing gaat u R
over de brede zandweg. (U verlaat hier rr 25).
Negeer zijpaden. Na 750 m gaat u aan de Tsplitsing voor de Zuid Willemsvaart L (Lozerweg)
over de asfaltweg.
(De 123 km lange Zuid-Willemsvaart, waarvan 44
km over Belgische grondgebied voert, is aangelegd
tussen 1822 en 1826 en is de verbinding tussen
Maastricht en Den Bosch. Duizenden grondwerkers
hebben het kanaal met de hand gegraven. Vrouwen
voerden de grond in manden af).
Na bijna 200 m gaat u L over het bospad, dat
soms begroeid is. Negeer graspad rechts. Aan de
kruising bij bord “Laurabossen” gaat u R. Na 150
m gaat u R over het bospad dat na 150 m bij
zitbank naar links (wandelmarkeringen) buigt.
Volg nu geruime tijd de 4 wandelmarkering. (U
loopt hier parallel aan het rechts gelegen
kanaal/asfaltweg).
3. Loop rechts langs de picknickbank en volg
verder RD de wandelmarkering. Volg het graspad
langs een huis en weiland. Ga door het klaphek
en volg verder het graspad. Aan de T-splitsing
gaat u L over de veerooster en volg het
asfaltpad/fietspad RD. Let op! Waar het asfaltpad
na bijna 150 m naar rechts buigt, gaat u aan de

linkerzijde door het klaphek en volg de bosweg
RD. Bij 2 kruisingen loopt u RD. Aan de 3-sprong
bij zitbank loopt u RD. (Een prima pauzeplekje na
6,5 km). Bij de volgende 2 kruisingen RD. (U volgt
nog steeds de wandelmarkering). Aan de volgende
kruising gaat u R (rr 37). Ga door het klaphek
4. Na 30 m gaat u L over het asfalt- fietspad langs
de zitbank en loop dan over de veldweg. U
passeert een huis en volg verder de veldweg door
de bosrand. Waar het asfaltpad naar links buigt,
blijft u RD (blauw) over de veldweg lopen.
(Rechts ziet u de Kettinghoeve). Aan de 3-sprong
RD. Bij afsluitboom gaat u L (blauw) over de
bosweg. Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R
over het verharde pad. Meteen daarna gaat u L
door het klaphek en volg RD (blauw) het bospad.
Aan de T-splitsing bij infobord “De Oudste
Bomen” gaat u R. (U verlaat hier de blauwe route).
Voorbij veerooster gaat u aan de T-splitsing bij
picknickbank L over het verharde pad.
5. Waar het verharde pad naar rechts buigt, gaat
u L door het klaphek en ga dan meteen R langs
de afrastering. Na 10 m gaat u aan de T-splitsing
R over de veldweg.
(U loopt nu over militair oefenterrein. Als er rode
vlaggen hangen, verlaat dan het terrein want dan
wordt er geschoten, hetgeen nu nog maar heel
zelden voorkomt).
Bij breed hek en klaphek buigt het pad naar links.
(U gaat dus NIET door het klaphek. Als de rode vlag
hangt, ga dan wel door het klaphek en ga dan L).
Aan de 3-sprong bij bord gaat u L. De weg buigt
naar rechts. Aan de 3-sprong bij volgend bord
loopt u RD. Een eind verder buigt de weg naar
links. Aan de kruising bij veerooster gaat u RD
over het graspad. Aan de volgende kruising gaat
u R over het volgende veerooster. (Een eind
verder ziet u rechts de Mariahoeve).
Negeer
bospad links en dan buigt de weg naar links.
6. Negeer bospad links. Aan de 4-sprong bij
zitbank gaat u R en u loopt weer het
verbindingstukje (Op dit punt bent al geweest).
Aan de 3-sprong bij de St. Jozefhoeve gaat u RD
over de asfaltweg. Aan de 3-sprong bij het witte
huis gaat u L (Diesterbaan) over de doorgaande
weg. Na 100 m gaat u R over de veldweg Negeer
zijpaden links en volg de veldweg, die na bijna
300 m naar rechts buigt. Aan de kruising, met
links de grote manege Blue Stables, gaat u RD
over de veldweg.

Na 400 m gaat u aan de 4-sprong in het bos RD.
U loopt langs de volgende manege. Aan de 3sprong bij wandelwissel (ww) 253 gaat u L (rr 18)
over de zandweg. Aan de kruising bij zitbank,
wegkruis (1994) en ww 254 gaat u L over de
doorgaande weg.

blz 3 van 3
Na 150 komt u weer bij het leuke restaurant/café,
de sponsor van de wandeling, waar u binnen of
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)

(Loop rechts van de weg over de grasstrook langs de
dierenweide en speeltuin).
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