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Tijdens deze vlakke afwisselende wandeling wandelt u door het St. Odapark, langs het gehucht Beek en 
door het bos naar Merselo waar u kunt pauzeren bij café Den Tommes. De terugweg gaat een mooi stuk 
langs de Loobeek en een stuk door het bos. De graspaden langs de Loobeek kunnen in de zomer flink 
begroeid zijn, doe eventueel een lange broek aan. Bij nat weer kan het hier drassig zijn.  
 
Startadres: Herberg De Klomp, Merseloseweg 96, Venray. 
U kunt de straat gratis parkeren. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,38 km  2.45 uur  16 m  46 m 
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628. VENRAY 12,4 km 
 
1. Met uw rug naar de herberg gaat u R 
(Merseloseweg). Negeer zijwegen. Aan de 
rotonde met ANWB-wegwijzer gaat u L.  Neem nu 
de eerste doodlopende weg R (Parkweg). Let op! 
Aan de kruising bij lantaarnpaal en links een wit 
paaltje (hier komt u straks van links terug) gaat u R 
(wit) over het bospaadje.  Na 10 m gaat u aan de 
Y-splitsing L.  Aan de T-splitsing gaat u L langs 
een zitbank.  Neem nu het eerste bospaadje L 
omhoog. Bij 2 kunstwerken gaat u R naar de 
zandvlakte. Midden op de zandvlakte gaat u R 
omlaag en loop RD naar de parkeerplaats waar u 
L gaat. Aan de doorgaande weg gaat u L langs 
het ziekenhuis.  Negeer zijweg links.  Negeer inrit 
rechts (P) en ga 10 m verder aan de 3-sprong R 
(Biezenvenneke) over de asfaltweg.  
 

2.   Aan de 3-sprong bij huisnr. 1 gaat u R. Negeer 
zijweg links. Steek de voorrangsweg over en loop 
bij wandelknooppunt (wkp) 97 RD (17/Hiept) over 
de grind- bosweg. Negeer bospad rechts. Na 50 m 
gaat u aan de kruising L (Molenklefweg). Negeer 
veldweg rechts en blijf de veldweg RD volgen 
langs een grote akker. Aan de asfaltweg gaat u R 
langs een grote villa.  Aan de voorrangsweg gaat 
u R. Voorbij huisnr. 170 en bij trafokast gaat u R 
over de grindweg die later een veldweg wordt.  
Aan de doorgaande weg gaat u L over het 
fietspad bij wkp 14 gaat u RD (13).   
 

(Als er veel fietsers zijn kunt u ook rechts van de weg 
over het voetpad lopen). 
 

Neem nu de eerste weg L (Beek).  Bij wkp 13 gaat 
u R (11/Beek 6 t/m 10).  Aan de 3-sprong gaat L 
(Beekerveld) over de grindweg. Aan de kruising 
bij de bosrand gaat u RD.  
 

3. Let op!  Tegenover 3 links staande bomen in 
een paardenweiland ziet u rechts een 
picknickbank eb 2 bospaden. Neem hier het 
tweede pad schuin R het bos in. Steek bij zitbank 
de doorgaande weg schuin rechts over en loop 
RD over het smalle paadje gelegen tussen hoog 
struikgewas (In de zomer kan het paadje flink 
begroeid zijn maar al snel wordt dit een duidelijk 
bospaadje). Aan de 3-sprong gaat u RD (10). Aan 
de volgende 3-sprong gaat u RD langs de hoge 
afrastering.  Aan de 3-sprong, waar u links een 
wit huis ziet, gaat u L. Aan de kruising bij het 
witte huis gaat u L over de asfaltweg langs het 
huis. Negeer pad links. Aan de 3-sprong gaat u 
RD/R (Op de Ries).  Aan de ongelijke 4-sprong bij 
wkp 7 gaat u R (20/Kleindorp) en u loopt het dorp 
Merselo binnen. Negeer zijwegen. U passeert de 
Sint Johannes de Doperkerk.  
 

(Het eenvoudige laatgotische koor stamt uit ca. 1400. 
Het huidige schip stamt uit 1890-1891).   
 

Aan de T-splitsing bij H. Hartbeeld gaat u R 
(20/Grootdorp). Aan de 3-sprong bij picknickbank 
en beeld gaat u RD.   
 

4. Aan de 3-sprong bij wkp 20 en café Den 
Tommes, een leuke pauzeplek, gaat u L 
(21/Haag). Aan de 3-sprong bij wkp 21 gaat u R 
(4/Haag) richting Ysselsteyn. Aan de 4-sprong bij 
Mariakapel (1954), zitbank en wkp 4 gaat u L (26) 
over de grindweg. Aan de 3-sprong, waar de 
grindweg naar rechts buigt, gaat u RD over het 
graspad.  Vlak voor breed houten hek gaat u R 
over het graspad langs de greppel (Hier kan in de 
zomer het gras heel erg hoog staan). Volg het pad 
langs de greppel. In het begin is de greppel 
rechts van u en even verder is de greppel links 
van u met rechts een weiland. Aan de T-splitsing 
gaat u R over het graspad langs de Loobeek. U 
loopt langs verschillende duikers en rechts een 
klaphek. Blijf het pad RD volgen. U passeert een 
stukje bos en blijf de beek volgen. Aan de 
asfaltweg gaat u bij wkp 27 L (34) de brug over. 
 

5. Aan de 3-sprong bij picknickbank gaat u L 
(Weversven) en meteen daarna gaat u wkp 34 R 
(23) over de zandweg. Negeer “eigen weg” rechts.  
Waar links een strook bos begint, gaat u aan de 
3-sprong bij wkp 23 L (12) over de veldweg. De 
veldweg loopt langs een grote akker en dan weer 
een stukje door het bos. Aan het eind gaat u bij 
wkp 12 R (24). Meteen daarna gaat u aan de 4-
sprong bij fietsknooppunt 18 en wkp 24 RD 
(20/Hoopweg).  Aan de Y-splitsing gaat u L (fr. 
27). Aan de kruising bij woning gaat u R 
(pijl/Hoopweg). Negeer bij wkp 20 pad links. Let 
op!  Na 80 m passeert u een zitbank en rode 
afvalbak en ga dan 10 m verder bij houten 
afsluitboom L over het bospad.  Aan de kruising 
gaat u RD (rood).  Aan de 5-sprong gaat precies 
RD over het bredere pad. Aan de kruising bij 2-
stammige boom en markeringspaal gaat u RD. 
Negeer zijpaden. Bij woning volgt u RD de 
asfaltweg.  
 

6. Bij Theetuin Vlakwaterhof, waar u nog iets kunt 
drinken op het leuke terras, gaat u bij afsluitboom 
L (blauw/oranje) over het fiets/bospad.  Na 40 m 
gaat u R (pijl/oranje) over het bospaadje. Aan de 
3-sprong, met boom in het midden, gaat u L.  Vlak 
daarna aan de 3-sprong gaat u R naar de 
zandvlakte.  Boven op de zandvlakte gaat u RD 
(wit) omlaag. (Volg nu de witte paaltjes tot u weer op 
de verharde Parkweg uitkomt). Loop weer het bos 
in en ga dan meteen aan de kruising RD over het 
zandpad.  
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Aan de volgende kruising gaat u R (rood) met 
links een meerstammige boom.  Aan alweer een 
kruising loopt u RD (wit).  Aan de kruising bij 
afgebroken boom gaat u L (rood).  Aan de T-
splitsing gaat u R.  Negeer zijpaadjes en loop RD 

(wit). Aan de Parkweg gaat u R. Steek de 
voorrangsweg over en loop RD over de 
klinkerweg langs een sportveldje. Neem de eerste 
weg L (Helfrichstraat). Negeer zijweg links en u 
komt weer bij de het startpunt. 

 
Auteur: Jos Wlazlo 
 

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. 

 


