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Tijdens deze vlakke en gemakkelijke wandeling wandelt u door de Laurabossen en het prachtige 
natuurgebied Kempen Broek. U wandelt eerst naar de St. Jozefhoeve en dan naar de Zuid-Willemsvaart. 
Dan loopt u geruime tijd door de Laurabossen naar het natuurgebied Kempen Broek waar u mogelijk 
Taurossen ziet grazen. Bijna de hele route is onverhard. Er staan onderweg voldoende zitbanken waar u 
meestal de stilte hoort. Neem zelf proviand mee. Aan het eind is een mooi terras met speeltuin voor de 
kinderen.  
 
Startadres: Café – Zaal Schuttershoeve, Grotesteeg 10, Weert – Altweerterheide. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,40 km  2.55 uur  15 m  24 m 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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540. ALTWEERTERHEIDE 13,4 km

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de 
doorgaande weg en ga R. (Loop links langs de 
weg).  Negeer zijpaden en volg de rode driehoek. 
Na 300 m gaat u aan de 4-sprong L (rode 
driehoek) over de veldweg met rechts afrastering 
van tuin en links de bosrand. Negeer zijpaden. Na 
700 m steekt u bij wandelwissel (ww) 48 de 
asfaltweg over en loopt u RD (rode 
driehoek/libelle) over het bospad. Aan de 3-
sprong gaat u RD. Meteen daarna gaat u aan de 3-
sprong bij ww 247 R (rode driehoek/libelle) over 
de veldweg met rechts de bosrand. (U loopt nu het 
verbindingsstuk). Aan de doorgaande weg 
(Diesterbaan) gaat u bij ruiterknooppunt 26 L 
(25/rode driehoek) en u steekt even verder de 26 
km lange Tungelroysche Beek over, die onder de 
naam Neerbeek in Neer in de Maas stroomt. 
Negeer zijpaden. Vlak daarna, waar de 
doorgaande weg naar links buigt, gaat u meteen 
voorbij wit huis (nr. 70) bij ww 248 R (rode 
driehoek/Laurabosweg) over de smalle asfaltweg 
richting Sint Jozefhoeve/Golfbaan Crossmoor.  
 

(Na 200 m. passeert u links (nr. 3) het dierenpark ’t 
Laurabos, dat u op afspraak kunt bezoeken).  
 

Na 400 m aan de 3-sprong bij de Sint Jozefhoeve, 
waar de doodlopende asfaltweg naar rechts 
buigt, gaat u RD (rode driehoek) over de 
grindweg.   
 

2. Na 100 m gaat u aan de 4-sprong bij zitbank en 
ww 249 R (ruiterroute (rr) 25 en paarse driehoek 
mountin bikeroute (mtb-pijl)) over de bosweg met 
rechts de golfbaan van de Golf en Countryclub 
Crossmoor. (Hier aan de 4-sprong komt u straks 
terug). Negeer zijpaden en blijf het pad, dat na 700 
m bij houten toegangshek van golfterrein links 
het bos inbuigt, RD volgen. Na 1 km gaat aan de 
kruising R (rr 25/mtb-pijl) over het bospad dat na 
250 m naar links buigt.  
 

(Na 100 m ziet u rechts weer de golfbaan).  
 

Aan de T-splitsing bij mtb-kaart en zitbank gaat u 
R (mtb-pijl) over de brede zandweg. (U verlaat hier 
rr 25).  Negeer zijpaden.  
 

(Na 150 m passeert u links een zitbank en 
infoborden). 
 

Na 750 m gaat u voor de Zuid-Willemsvaart L 
(Lozerweg) over de smalle 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.  
 

Even verder ziet rechts in de verte de zinkfabriek 
Nyrstar  in Bude-Dorplein).  
 

Na bijna 200 m gaat u L over het bos- graspad 
door de Laurabossen. 
 

(Oorspronkelijk was dit gebied een heide- 
stuifzandgebied. Sinds 1920 werd er naaldhout 
geplant t.b.v. de productie van mijnhout (stuthout). Dit 
werd gebruikt door de Zuid-Limburgse 
mijnmaatschappij Laura en Vereeniging, die de 
kolenmijnen Julia en Laura in Eygelshoven 
(Kerkrade) exploiteerden. Het bos is gepacht door de 
Vereniging Natuurmonumenten en het is de 
bedoeling dat de grove dennen geleidelijk worden 
vervangen door een gevarieerd loofbos. Het gebied 
wordt begraasd door Schotse hooglanders (runderen 
met horens)).   
 

Negeer zijpaden. Bij wandelmarkeringspaal van 
mtb-pijl gaat u R (gele stip). Na 150 m gaat u R 
(mtb-pijl) over het bospad met rechts een 
greppel. Negeer zijpaden en blijf het pad dat na 
150 m bij zitbank naar links (mtb-pijl) buigt, RD 
volgen.   
 

(Na 400 m komt u op de route van de 
wandelmarkeringen blauwe ruit/groene rechthoek/ 
libelle). 
 

3. Na 600 m buigt het pad bij zitbank en afvalbak 
naar links en even verder naar rechts. Waar het 
pad scherp naar links buigt, gaat u R (blauwe 
ruit/groene rechthoek/libelle) over het bospad.  
(Rechts ziet u een huis). 100 m verder gaat u door 
het klaphek en steek RD (iets naar R) het weiland 
over en loop even verder door het bomenpad met 
links het weiland/natuurgebied.  Ga door het 
klaphek en ga dan meteen bij breed houten hek 
en ww 43 L (groene vierkant/blauwe ruit/libelle) 
door het volgende klaphek met rechts (even) een 
asfalt- fietspad. Negeer zijpaden en volg de 
bosweg geruime tijd RD door de Laurabossen. Bij 
kruising gaat u RD (libelle). (U verlaat de route van 
de groene vierkant/blauwe ruit). 
 

(Na circa 500 passeert u bij een 3-sprong rechts een 
zitbank, een fijn pauzeplekje bijna 6,8 km).   
 

Na 700 m gaat u bij ww 42 verder RD. 100 m 
verder, vlak voor breed houten- ijzeren hek en 
klaphek, gaat u aan de kruising R (wit-rood/rr 37) 
met links afrastering.   
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4. Na 250 m, voorbij zitbank, afsluitboom en 
infobord gaat u bij volgende zitbank L over het 
asfalt- fietspad.  
 

(U verlaat hier de wit-rode markering. Loop over het 
rechts gelegen onverharde pad).  
 

Waar na 600 m het asfalt- fietspad haaks naar 
links buigt, loopt u bij bordje “Kempen-Broek” via 
draaihekje RD (blauwe ruit) over het verhoogde 
graspad/bomenlaan (kijk uit dat u niet in de poep 
stapt). Bij het volgende draaihekje gaat u RD 
(blauwe ruit) 
 

(Mogelijk ziet u hier in het prachtige natuurgebied 
Taurusossen (koeien met horens) grazen. Rechts 
ziet u de Kettinghoeve).  
 

Voorbij klaphek, waar u het omheind 
natuurgebied verlaat, gaat u aan de 3-sprong bij 
afsluitboom L (blauwe ruit) over het bospad.  Vlak 
daarna gaat u bij zitbank R (blauwe ruit) over het 
asfalt- fietspad. Meteen daarna gaat u bij bordje 
“Laurabossen” L (blauwe ruit) door het klaphek 
en volg RD het bospad.  Aan de T-splitsing bij 
infobord “De Oudste Bomen” gaat u R. (U verlaat 
hier de route van de blauwe ruit). Na 100 m gaat u 
bij veerooster, zitbank L over het asfalt-fietspad.    
 

5. Waar na 100 m het asfalt- fietspad naar rechts 
buigt, gaat u bij breed houten hek L door het 
klaphek en ga dan meteen R met rechts 
afrastering.  Na 10 m gaat u aan de T-splitsing R 
over de bosweg.  
 

(U loopt nu langs de rand van het militair oefenterrein 
Krayelheide.  Als er rode vlaggen hangen, verlaat 
dan het terrein want dan wordt er mogelijk op het 
achterterrein met handgranaten geoefend, hetgeen 
nu nog zeer sporadisch voorkomt).  
 

Is dit zo volg dan verder het asfalt-fietspad. Na bijna1 
km gaat u voor de voormalige stortplaats (groene 
heuvel) L over de asfaltweg, die een grindweg wordt. 
Na 600 m gaat u bij veerooster en infoborden R over 
het bospad. Ga dan verder bij **** in dit punt).  
 

Volg nu het pad dat bij breed houten hek/klaphek 
en bord “handgranaatbaan” naar links buigt.  300 
m verder gaat u aan de 3-sprong bij volgend bord 
“handgranaatbaan” L over de bosweg, die na 150 

m naar rechts buigt. Aan de 3-sprong bij volgend 
bord “handgranaatbaan” loopt u RD.   
 

(Een eindje verder ziet u rechts een voormalige 
stortplaats/groene heuvel).  
 

300 m verder bij alweer een bord 
“handgranaatbaan” buigt de bosweg naar links.  
Steek bij veerooster en infoborden de grindweg 
over en loop RD over het bospad, **** dat na 100 
m naar links buigt. Na 400 m gaat u aan de 4-
sprong R (rode driehoek) over het volgende 
veerooster. Negeer zijpaden en volg RD (rode 
driehoek) het pad dat na 500 m naar links buigt. 
 

6. Na bijna 800 m gaat u aan de 4-sprong bij ww 
249 zitbank R (rode driehoek/geel-blauw) met 
links de golfbaan. 
 

(Op dit punt bent al geweest en u loopt weer het 
verbindingsstuk)   
 

Aan de 3-sprong bij de St. Jozefhoeve gaat u RD 
(rode driehoek/geel-blauw) over de asfaltweg.  
Aan de doorgaande weg bij wit huis (nr. 70) en 
ww 248 gaat u L (Diesterbaan/rode driehoek) en u 
steekt weer de Tungelroyse Beek over. Na 100 m 
gaat u R (geel-blauw/rode driehoek/libelle) over 
de veldweg.  Aan de 3-sprong bij ww 247 gaat u 
RD (geel-blauw/rode driehoek) met links (even) de 
bosrand. Na 200 m buigt de zandweg bij 
paardenweilanden naar links.  Aan de kruising bij 
ww 252 gaat u RD (geel-blauw) over de veldweg 
met links de grote manege Blue Stables. Na 400 
m gaat u aan de 4-sprong in het bos RD (rode 
driehoek). (U verlaat hier even de geel-blauwe 
route). Aan de 3-sprong bij paardenweiland en bij 
ww 253 gaat u L (geel-blauw/rode driehoek/libelle) 
over de zandweg. 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) 

 
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.   

 

 
 
 


