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Tijdens deze  vlakke mooie wandeling loopt u door het natuurgebied Waterbloem naar de Noordervaart, 
waar u na 5,3 bij zitbanken kunt pauzeren. Dan loopt u langs de natuurgebieden Grote en Kleine Moost 
naar het  natuurgebied Nederpeel waar u een stuk langs het Neerpeelbekje loopt. Via het Spaanse bos en 
de voormalige kloosterboerderij loopt u terug naar het startpunt. Neem zelf proviand mee. Onderweg 
passeert u enkele zitbanken, genietplekjes. Een ideale wandeling voor degene die van rust, stilte en natuur 
houdt.   
 

Startadres: Café – Cafétaria Route 74, Meijelseweg 3, Heibloem. De zaak is gesloten. 
Parkeer links van het café op de parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,33 km 2.30  uur  7m  7 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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565. HEIBLOEM 11,3 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats gaat u R. Meteen 
daarna gaat u R (St. Isodoorstraat) en u loopt 
Heibloem binnen. Negeer zijwegen.  
 

(Na 200 m  passeert u links een speelveld en de H. 
Isidoruskerk (1951-1952)).  
 

Na ruim 300 m gaat u aan de kruising bij 
zitbanken en wandelknooppunt (wkp) 60 RD 
(20/Horstpeel). Aan de 3-sprong RD. Meteen 
daarna, waar de klinkerweg naar links buigt, loopt 
u RD (pijl) over het pad. Na 40 m gaat u bij bord 
“Stiltegebied” R (pijl) over het bospad met links 
en rechts  moerasgebied.  
 

(U loopt hier het natuurgebied Waterbloem binnen. 
Het gebied, dat in eigendom is van Staatsbosbeheer, 
is 466 ha. groot, waarvan 300 ha uit bos bestaat  en 
het overige deel uit moerassen en graslanden). 
 

Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl).  
 

(Even verder kunt u L een paadje inlopen en dan 
komt u bij een mooie plas).  
 

Aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD (pijl). Vlak 
daarna gaat u aan kruising bij wkp 20 RD (11) met 
rechts een grasveld. Voorbij het beekje Eerste 
Moost steekt u bij klaphek een  veerooster over 
en ga dan meteen R over het brede pad. (U verlaat 
hier even de gele pijl).  Aan de kruising gaat u R via 
het klaphek/veerooster over het gras- bospad. Bij 
het beekje Eerste Moost loopt u RD. Aan de T-
splitsing gaat u L en u passeert meteen links een 
zitbank, een genietplekje.   
 

2.  Na bijna 100 gaat u aan de ongelijke 4-sprong  
R over het bospad met rechts de grote open plek. 
Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl). Vlak daarna aan 
de 4-sprong, met afgezaagde boom in het 
midden, gaat u RD (pijl). Meteen daarna vóór brug 
gaat u bij wkp 21 L (11) over het  bospad met 
rechts de meanderende Roggelsebeek. Aan de 
kruising bij zitbank en rechts een mooi kruis, dat 
aan de Roggelse beek staat, gaat u RD (11).   
 

(In 1932 is dit kruis geplaatst door de familie 
Haffmans uit Helden om de scheiding van de 
eigendommen tussen de Kesselse en Heldense tak 
van de familie van grootgrondbezitters aan te geven. 
In 2010 is het houtwerk van het kruis vernieuwd).  
 

Vlak daarna steekt u R (pijl) via bruggetje het 
beekje Eerste Moost over en volg het graspad 
met rechts de meanderende Roggelsebeek. Aan 
de 3-sprong gaat u L (geel) met rechts het beekje 
Achterste Moost. Meteen voorbij 
veerooster/klaphek gaat u L (pijl). Aan de kruising 
bij volgend veerooster/klaphek gaat u R (pijl) over 
de bosweg. 
 

(Als u hier L over het veerooster gaat, dan komt u 
meteen bij een zitbank, een genietplekje).   
 

Negeer zijpaden. Aan de kruising bij wkp 11 gaat 
u RD (10). Vlak daarna voorbij veerooster/klaphek  
gaat u aan de T-splitsing R (pijl).  Voorbij het 
beekje Achterste Moors gaat u aan de T-splitsing  
L (pijl).     
 

3.  Steek de doorgaande weg  (N279) over en ga L 
(14) over het twee richtingen fietspad.  Na 30 m 
gaat u R (geel) over het bospad met links de 
Achterste Moors en loop verder door het 
natuurgebied Waterbloem.  Aan de T-splitsing 
gaat u L (geel). Meteen daarna voorbij het beekje 
Achterste Moors gaat u RD (pijl).  Aan de 4-
sprong gaat u R (pijl). Aan de T-splitsing voor  
groot weiland en bij wkp 14 gaat u R (30/geel).   
 

(Voor u ziet hier de grote plas Kleine Moors, die door 
turfwinning ontstaan is).  
 

Volg nu geruime tijd de (bos)weg, die na 100 m 
naar links (pijl) buigt.  
 

(Na 200 m ziet u links bij groot grasveld bij de grote 
waterplas mogelijk vele ganzen).  
 

Na  1 km gaat u  aan de T-splitsing bij wkp 30 L 
(31) over de grindweg met rechts de 
Noordervaart. 
 

(De 15 km lange Noordervaart  is van 1807-1810 
aangelegd als onderdeel van Napoleons Grand 
Canal du Nord, een vaarverbinding tussen de 
Schelde, Maas en Rijn. Het kanaal staat in verbinding 
met de Zuid-Willemsvaart bij Nederweert. Toen 
Holland in 1810 als provincie bij Frankrijk kwam, was 
de verbinding niet meer nodig. Het werk werd 
onderbroken en duizenden arbeiders raakten 
werkeloos. Het kanaal had toen nog onvoldoende 
vaardiepte. In 1853 werd de Noordervaart tot aan 
de Helenavaart in de gemeente Deurne op 
vaardiepte gegraven. Zo kon het water uit de Peel 
weg en werd de turf uit Helenaveen en Deurne via de 
beide Peelkanalen afgevoerd. De Noordervaart is 
sinds begin 2018 niet meer opengesteld voor de 
scheepvaart. In de winter, als het streng gevroren 
heeft, is het een geliefde schaatsplek).  
 

Na 300 passeert u bij infobord een picknickbank 
en zitbanken, een prima pauzeplek na 5,3 km.   
 

4. Vlak daarna gaat u bij wkp 31 L (13) over de 
bosweg met rechts het natuurgebied Grote Moost 
en links het natuurgebied Kleine Moost.  
 

(Meteen rechts ziet u een moerasven gelegen in het 
natuurgebied Grote Moost. De moerasvennen, die 
hier liggen zijn een onderdeel van een lint van Oude 
Peelven restanten. Ooit was hier een groot 
moerasgebied.  

http://www.binnenvaartinbeeld.com/nl/kanaal_van_deurne/kanaal_van_deurne_en_helenavaart
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De vennen liggen op de  rand van de Peel.  Na 300 
m ziet u links bij stuw weer een mooi moerasven dat 
gelegen is in het natuurgebied Kleine Moost). 
 

U verlaat het bos en volg RD de veldweg door de 
eikenlaan.  
 

(Links bij de grote plas Kleine Moors ziet u twee 
vogeluitkijkhutten).   
 

Bij wkp 13 gaat u RD. 200 m verder in de 
buurtschap Caluna bij  kwekerij Boonen en van 
der Heijden, die gespecialiseerd is in 
bodembedekkers, wordt de veldweg een  
asfaltweg.  Voorbij wegkruis gaat u aan de T-
splitsing bij dierenweide R over de smalle 
asfaltweg.  Negeer zijwegen en volg RD de smalle 
asfaltweg, die na 250 m door de eikenlaan loopt.  
 

(In de eikenlaan passeert u het mooie stulpje Caluna 
Hoeve (nr. 6) en een wegkruis type vliegermodel).   
 

Na 600 m gaat u aan de T-splitsing bij wkp 41 L 
(55). Na 150 m gaat u bij houten afsluitboom R 
(pijl) over het bospad en u loopt het natuurgebied 
Nederpeel binnen. Na 500 m aan T-splitsing, aan 
het eind van groot weiland, gaat u L (pijl) over het 
brede graspad. Negeer na 250 m in  
moerasgebied breed graspad rechts. 100 m 
verder gaat u R (pijl) over de bosweg door de 
beukenlaan.   Negeer zijpad rechts. 
 

5. Meteen daarna aan de omgekeerde Y-splitsing 
bij wkp 55 gaat u L (57) met rechts het 
meanderende Neerpeelbeekje.  Dan loopt u RD 
(57) verder langs het beekje. Negeer voor groot 
weiland zijpad links.  Na het grote weiland loopt u 
RD. 150 m verder, waar het pad en de beek een 
grote bocht naar rechts maken, gaat u bij ijzeren 
afsluitboom L. (U verlaat hier de pijl).  Meteen 
daarna gaat u L over de bos- grindweg. Negeer bij 
grote akker zijpad links en  loop verder RD met 
rechts de bosrand. Na 100 m gaat u bij houten 
afsluitboom R over het bospad door het Spaanse 
bos. Negeer zijpaden.   
 

6. Aan de T-splitsing voor boerderij gaat u L over 
het bospad. U passeert enkele grote stallen van 

kippenbedrijf/voorheen kalkoenbedrijf. 200 m 
voorbij de stallen gaat u de kruising R (pijl). Aan 
de omgekeerde Y-splitsing loopt u RD (pijl). 
Meteen daarna  bij wkp 53 loopt u RD (54) over 
het graspad. Aan de 3-sprong bij dierenweide  
loopt u RD over de asfaltweg met links de  
voormalige kloosterboerderij.  
 

(De Broeders van Liefde uit Amsterdam lieten hier in 
1852 op een 280 hectare groot terrein de 
landbouwkolonie Sint Aloysius bouwen. Het 
oorspronkelijk complex omvatte kloostergebouwen, 
een kapel, een kloosterboerderij en een  brouwerij 
“bierbrouwerij De Heibloem”. Thans resteert een 
gedeelte van de kloosterboerderij (graanschuur uit 
1853) en een brouwerijgebouw. Op het complex 
werden verwaarloosde jongens uit Amsterdam 
opgevangen en heropgevoed. Aanvankelijk kregen 
de jongens alleen basisonderwijs, later konden ze 
hier ook een vak leren. In 1919 erkende de overheid 
de Heibloem officieel als ambachtsschool, die in de 
omgeving bekend stond om haar goede opleiding tot 
vakman. Zie voor meer info infobordje).  
 

De asfaltweg wordt een veld- grindweg, die 
meteen naar rechts en dan naar links buigt. Aan 
de T-splitsing gaat L over de asfaltweg.  U loopt 
nu over het terrein van Combinatie Jeugdzorg De 
Widdonck waar vroeger het klooster van De 
Broeders van Liefde stond.  
 

(De locatie Heibloem biedt onderdak aan 
behandelgroepen voor kinderen van 6 tot 18 jaar. De 
Widdonck werkt met de zogenaamde drie 
leefsferenbehandeling: groep, school en vrije tijd. Op 
het terrein is een school voor speciaal basis- en 
voorgezet onderwijs. Voor kinderen en jongeren die 
(tijdelijk) niet naar school kunnen, is er de 
mogelijkheid voor intensieve dagbehandeling. De 
Widdonck is gespecialiseerd in ernstige 
gedragsproblemen vaak als gevolg van trauma- en 
hechtingsproblematiek).  
 

Na 200 m gaat u aan de kruising bij omheind 
basketbalveld en wkp 50 R (60). Negeer zijwegen.  
Steek de voorrangsweg over en ga L en u komt 
weer bij de cafetaria dat gesloten is. 
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Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 
 

 


