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Tijdens deze vlakke afwisselende wandeling wandelt u eerst naar de mooie windmolen “Nooitgedacht”.
Dan loopt u door velden en de Loobeekse bossen naar Mini camping De Linde. De terugweg struint u over
ruige graspaden langs de Loobeek. Tijdens of na nat weer moet u waterdichte schoenen of laarzen
aandoen omdat het gras soms hoog staat. Neem een extra paar sokken mee. Na 5,5 km staat een zitbank
om te pauzeren. Neem zelf proviand mee. Aan het eind is een fijn terras. U kunt deze wandeling
combineren met wandeling 628 tot 20 km.
Startadres: Café Den Tommes, Grootdorp 40, Merselo.
U kunt schuin rechts tegenover de zaak parkeren bij een infobord.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

10,09 km

2.15 uur

15 m

15m

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.
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639. MERSELO 10 km
1. Met uw rug naar het café gaat u R richting
sportpark. Negeer zijweg rechts (Pastoor de
Botstraat). Aan de 3-sprong gaat u R (Grootdorp)
richting sportpark. Negeer twee zijwegen rechts
(Weth. Pubbenstraat/Pastoor Vercoulenstraat)
Meteen voorbij de windmolen Nooitgedacht gaat
u L over de grindweg.
(De korenmolen werd in 1867 in opdracht van Simon
van den Brekel, molenaar in Haaren bij Oisterwijk
gebouwd. Begin jaren zestig van de vorige eeuw
kwam de molen stil te liggen. Na een zeer grondige
herstelbeurt was de molen in 1995 weer geheel
maalvaardig en is sindsdien weer volledig draaiend
en ook malend te zien. De molen is te bezoeken op
iedere tweede en vierde zaterdag van de maand
13.30 - 16.30 uur. Na 50 m heeft u achterom kijkend
mooi zicht op de molen).
Bij de bosrand passeert u een zitbank en negeer
dan bospad rechts. Loop dan RD langs de
afsluitboom over het bospad. Na 25 m gaat u aan
de 3-sprong RD (pijl) met even verder links een
akker waar u onder de hoogspanningskabels
doorloopt. Aan het eind van de akker buigt het
pad naar links met links van u de akker. Voorbij
afsluitboom gaat u aan de T-splitsing R over de
zandweg.
2. Steek de asfaltweg over en loop RD (pijl) over
de zandweg. Aan de 3-sprong gaat u RD langs
met links van u de bosrand. Vlak daarna gaat u
aan de schuine T-splitsing R (pijl) met links de
bosrand en ven verder rechts een weiland.
Precies, waar rechts dan weer bomen staan, gaat
u L (pijl) over het bospad langs de afsluitboom.
Na 50 m gaat u aan de 3-sprong R over het
graspad. Aan de kruising gaat u L. Aan de 3sprong bij oranje paaltje loopt u RD. Aan de 4sprong gaat u R over de brede grindweg. Aan de
ongelijke 4-sprong steekt u L het bijzondere
bruggetje over en volg het bospad. Negeer
zijpaden. Aan de ruime kruising gaat u RD.
Negeer zijpaden. Aan de volgende ruime kruising
gaat u L over de bosweg. (Hier aan de kruising ligt
rechts een betonnen paaltje tegen een boom). Aan
de 4-sprong gaat u R over de zanderige bosweg.
3. Aan de kruising bij de bosrand gaat u L over de
grindweg. Aan de volgende kruising RD. Steek
bij zitbank de asfaltweg over en loop RD over de
veldweg. (Een mooi pauzeplekje na 5,5 km). De
veldweg loopt het bos in en ga dan na 50 m aan
de 3-sprong R over het bospaadje. Het pad
slingert geruime tijd door het bos en ga dan
voorbij rood paaltje scherp R over het bospaadje.
(Links tussen de bomen ziet u hier een weiland).
Even verder passeert u een zwarte pijl. Het pad
loopt langs een kuil en een manegeterrein. Kruip

onder de afsluitboom door en ga aan de Tsplitsing R (pijl). U verlaat het bos en dan buigt
het pad naar links naar camping De Linde.
4. Bij de camping gaat u R over de asfaltweg. Let
op! Waar aan de linkerzijde de kampeerweide
eindigt, gaat u bij infobord L (pijl 30) over het
smalle bospaadje met links de camping. Waar het
campingterrein weer eindigt en u links een
picknickbank ziet, buigt het bospad naar rechts
door het bos. Aan de 3-sprong bij zitbank en
wandelknooppunt (wkp) 30 gaat R over het pad
langs de akker richting hoogspanningsmast. Bij
recht opstaande biels gaat u meteen L over het
graspad. (U loopt dus links langs de beek onder de
hoogspanningskabels door). Struin nu op uw
gemak langs de Loobeek.
(De Loobeek ontspringt ten noorden van Ysselsteyn.
Tussen Venray en Smakt vloeit ze samen met het
Afleidingskanaal en stroomt dan naar de Maas. De
Loobeek wordt ook wel de Bloedbeek genoemd.
Toen de geallieerden na de Slag om Overloon (30
sept.- 18 okt.1944), de enige tankslag op Nederlands
grondgebied (2478 doden) vanuit Overloon naar
Venray trokken, moesten zij met tanks de Loobeek
oversteken, die op dat moment was aangezwollen tot
een breedte van 6 meter. De Duitsers hadden mijnen
in de rivier gelegd. De oversteek vond plaats op 16
okt. 1944 en ging gepaard met grote verliezen.
Vandaar dat de Loobeek ook wel de Bloedbeek wordt
genoemd).
Ga bij ijzeren poort door de 2 klaphekken en loop
RD verder langs de beek.
5. Steek bij brug de asfaltweg over en loop RD
over het graspad met rechts van u de Loobeek.
(Hier bij brug staat rechts een picknickbank (8,5 km))
(Degene die de wandeling combineert met wandeling
628, gaat hier aan de brug R. Ga dan veder bij punt 5
in wandeling 628).
Volg het pad langs de meanderende Loobeek
geruime tijd. U passeert verschillende duikers.
Aan de asfaltweg gaat u L. Aan de T-splitsing
gaat u L en u loopt weer Merselo binnen. Aan de
3-sprong gaat u R en al snel komt u weer bij het
gezellige, meer dan 100 jaar oude dorpscafé
waar u binnen of op het terras nog iets kunt
drinken. Het café is ’s avonds geopend van
woensdag t/m zondag. In de zomer is het café
ook overdag open.

