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Tijdens deze vlakke afwisselende wandeling wandelt u eerst langs de Blakterbeek door mooie natuur. Dan
wandelt u door velden naar het natuurgebied van de Elsbeek en de buurtschap De Vorst. De terugweg gaat
een mooi stuk langs de Groote Molenbeek waar het heerlijk wandelen is. Neem zelf proviand mee. Er staan
voldoende zitbanken onderweg. Aan het eind is een leuk terras.

Startadres: Tim Sevenum, Pastoor Vullinghsstraat 33, Sevenum. Tel: 077-4670895.
Parkeerplaats tegenover de zaak op Pastoor Vullighsplein.
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697. SEVENUM 11,4 km
1. Met uw rug naar de ingang van Tim Sevenum
gaat u R. Meteen daarna aan de kruising gaat u R
(28/29/Markt) richting treinstation.
(Hier passeert u meteen rechts (nr.40 Hoês Kupkes
(nr.4), een voorbeeld van het boerdijtype uit de 18e
eeuw). Links ziet u op de Markt de oude waterpomp
en het beeld van de tweekoppige ezel “De Zaerumse
Ezel”, het symbool van de Sevenumse ('ut Ezelsriek)
carnaval. Links ziet u ook de mooie gevel de Gaper.
Negeer zijwegen en volg deze weg, die na 150 m
overgaat in de De Donckstraat RD (29). Negeer
na bijna 4000 bij huisnr. 20 zijweg links
(Molenstraat). Let op! 10 m verder gaat u L (De
Haagens/pijl/’t Joeppedje) over de grindweg en
volg dan het pad RD (pijl) met rechts het
speelveld. Na 300 m gaat u bij enkele kleine
tuinkassen R (pijl) over het pad. Via klaphek komt
u bij het Blakterbeekje waar u bij wkp 29 en bij de
8 m hoge nestplaats voor ooievaars L (12) gaat.
(U loopt hier door het Blakterbeekpark dat door
schapen wordt begraasd.
Volg het graspad met rechts het meanderende
Blakterbeekje en even verder rechts een
insectenhotel. Bij breed houten hek gaat u door
het klaphek en loop RD verder langs het beekje.
(Hier bij breed
uitkijkwand).
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Aan de kruising bij twee klaphekken, waar rechts
aan het pad bij brug een zitbank staat, gaat u L
over de veldweg.
2. Aan de asfaltweg bij de O. L. Vrouwkapel (1870)
gaat u L (Hoogbroek/pijl). Negeer zijwegen en blijf
de weg, die na 150 m naar rechts buigt, geruime
tijd RD (pijl) volgen. Na 750 m gaat u aan de
voorrangsweg bij wkp 28 gaat u L (25/Hees).
Vlak daarna gaat u R (25) over de
asfaltweg.
Aan de 3-sprong bij wegkruis en wkp 25 gaat u L
(24). Na 400 m aan de T-splitsing bij wkp 24 en de
basaltzuil “Wegh van Meijl op Seven” nr. IX gaat
u L (81).
(De basaltzuilen staan aan de van oudsher beruchte
“Wegh van Meijl op Seven”, die door de vrijwel
onbegaanbare Peel ging. De tien zuilen staan over
een afstand van 21 km tussen de dorpen Meijel en
Seveneum met een onderlinge afstand van een
Romeinse mijl (=1478 m). De route voert door het
gebied waar in 1910 bij het turfsteken de Gouden
Peelhelm en andere Romeinse voorwerpen zijn
gevonden, die uit het begin van de 4e eeuw stamden.
De sage van de Weg van Meijl op Seven verhaalt dat

een ridder met zijn schildknaap door plaatselijke
boeren in het veen is gedreven en is vermoord).
Steek de voorrangsweg over en ga L (pijl). Na
bijna 100 m gaat u voorbij huisnr. 17 R (pijl) over
de veldweg. Negeer 500 m verder inrit rechts
naar de voetbalkantine/sportpark ‘t Spansel
(voetbalclub Sparta ’18) en volg RD (pijl) de
klinkerweg, die naar links buigt. Let op! Na 50 m
gaat u bij wkp 81 R (71) over de grindweg met
rechts het sportcomplex. Na 750 m gaat u aan de
T-splitsing R (pijl) over de asfaltweg. Aan de 3sprong bij O. L. Vrouwkapel
van Zeven
Smartenkapel (2e helft 18e eeuw), die in de
volksmond
ook
wel
de Vrietskapel wordt
genoemd, gaat u RD (Broek).
3. Meteen daarna gaat u bij wkp 71 L (72) over
het (gras)pad, dat na 100 m voor akker naar links
buigt. U passeert een stal en steek dan 20 m
verder L het bruggetje over. Negeer even verder
pad/bruggetje links en volg het bospad. Aan de 3sprong bij zitbank gaat u R. Na 40 m buigt het pad
naar links. Volg nu het graspad tussen 2 slootjes
door. Bij bruggetje en zitbank loopt u RD en steek
het volgende bruggetje over. Bij wkp 72 gaat u
RD (73) door het klaphek en steek dan RD het
weiland over. Ga door het volgende klaphek en
dan komt u bij een ronde picknickbank, een mooi
pauzeplekje na 6 km. Steek via brug het
Kattenstaartse beekje over en volg de veldweg.
Aan de 4-sprong bij wkp 73 gaat u RD (74) over
de asfaltweg. Aan de 3-sprong bij wkp 74 gaat u R
(60). Meteen daarna gaat u R (pijl) over de
veldweg langs de bosrand.
4. Bij afsluitboom gaat u L (pijl) over de veldweg
en u loopt het natuurgebied Peel en Maas binnen.
Steek via brug de Groote Molenbeek over en volg
de veldweg. Aan de 3-sprong gaat u RD en u
steekt het Elsbeekje over. (U verlaat hier de
wandelmarkering).
Voorbij afsluitboom gaat u aan de T-splitsing bij
zitbank L over de veldweg/zandweg. Aan de
volgende T-splitsing gaat u L (pijl) over de
veldweg/zandweg. Vóór de voorrangsweg gaat u
bij wkp 43 L (pijl 75). Steek in de buurtschap De
Vorst bij brug de voorrangsweg over en loop bij
wkp 75 RD (76) over het graspad met links de 25
km lange Groote Molenbeek, een zijbeek van de
Maas. Negeer zijpaden en volg geruime tijd de
beek. Na bijna 600 m gaat u aan de asfaltweg L de
brug over. Meteen daarna gaat u R (79) over het
graspad met nu rechts van u de beek.

5. Na 700 m steekt u aan de asfaltweg R de brug
over en ga dan meteen L (82) over het graspad
met nu weer links de beek. Na 400 m gaat u aan
de volgende asfaltweg L de brug over en ga dan
meteen R over het graspad naar de doorgaande
weg (Venlosewweg/N556). Steek voorzichtig deze
weg over en loop RD over het graspad met nu
weer rechts van u de beek.
(Na 100 m passeert u een zitbank bij mooie
vijver/plas).
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Negeer meteen zijweg rechts (Erdbrugweg). Vlak
daarna steek u de rotonde “de Derperschâns”
met het grote kunstwerk De Zaerumse Aezel over
en loop dan RD (SteinhagenstraatI) en u passeert
meteen rechts de terug gelegen de St.
Antoniuskapel (begin 18e eeuw). Negeer zijwegen
en volg RD de Steinhagerstraat. Neem de derde
weg R (Pastoor Vullinghsplein). Aan de 3-sprong
gaat u L en komt u weer bij Tim, de sponsor van
deze wandeling, waar u nog iets kunt eten of
drinken.

Na ruim 300 loopt u aan de kruising bij brug en
wkp 83 RD (4) verder langs de beek. Volg nu
bijna 1 km het pad langs de meanderende beek.
Aan de asfaltweg bij brug en wkp 4 gaat u L (2).
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