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Tijdens deze vlakke afwisselende wandeling wandelt u over veldwegen langs de gehuchten Gun, Osterbos
en Legert. Dan loopt u door het mooie natuurgebied ’t Sohr langs een oude Maasarm die weer is hersteld.
Het zijn nu prachtige meren met mooie natuur en er lopen ook wat Gallowayrunderen. Na veel regen zijn
waterdichte schoenen aan te raden in het natuurgebied. Neem zelf proviand mee, halverwege is een mooi
plekje aan een vijver met zitbanken. In het natuurgebied passeert u ook een mooi uitkijkpunt met
zitbanken. Aan het eind is een fijn eetcafé met terras. U kunt de route inkorten tot een rondje van 5 km.
Startadres: Camping ’t Karrewiel – eetcafé Hof van Meerlo, Peschweg 8, Meerlo.
Parkeer voor de ingang links op de parkeerplaats. Het eetcafé is geopend elke vrijdag t/m zondag vanaf 11.00 uur.
Verder alle schoolvakanties en feestdagen. Van 1 juli tot 1 sept dagelijks open.
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698. MEERLO 10,8 km
1. Staande met uw gezicht naar de ingang van de
camping gaat u R over de doodlopende asfaltweg
richting Toeristisch kamperen. Ga aan het eind
bij 2 rood/witte paaltjes RD over het graspad
langs de camping. Het pad buigt naar links en bij
breed ijzeren hek gaat u R over de veldweg.
Negeer bospad links. Aan de 4-sprong gaat RD en
meteen daarna gaat u bij wandelknooppunt (wkp)
65 R (64) over de asfaltweg. Na 60 m gaat u L (pijl)
over de bosweg. Na 200 m gaat u schuin R (pijl)
over de bosweg. Aan de kruising bij wkp 54 gaat
u RD (77) over de veldweg langs een wit huis.
Aan het eind van de afrastering volgt u RD de
veldweg gelegen tussen akkers en weilanden.
Aan de 4-sprong bij afrastering gaat u RD langs
de afrastering.
(Degene, die 5 km loopt, gaat hier L. Aan de kruising
bij zitbank gaat u weer L. Ga nu verder bij **** in
punt 4).
Aan de asfaltweg gaat u R (77).
2. Aan de T-splitsing in het gehucht Gun gaat u L
(pijl). Aan de 4-sprong bij groot wegkruis en wkp
77 gaat u RD (76) over de veldweg met rechts het
wegkruis. Negeer zijpaden en loop geruime tijd
RD. Na 1,2 km steekt u bij woning de asfaltweg
over en loop RD over de veldweg. Na 600 m gaat
u aan de 3-sprong bij boerderij en zitbank in het
gehucht Osterbos L over de asfaltweg langs een
boerderij. Aan de T-splitsing gaat u L (pijl) over
de asfaltweg. Voorbij huisnr. 9 volgt u geruime
tijd RD de veldweg, die na 500 m bij oud
Mariakapelletje naar links buigt en dan naar
rechts.
(De kapel is waarschijnlijk gebouwd in de 2 e helft van
de 19e eeuw en was voorheen toegewijd aan St
Anna).
In het gehucht Leges gaat u bij wkp 72 R (71)
over de asfaltweg.
3. Na 50 m gaat u L (pijl) over de grindweg
richting Swolgen.
(Na 100 m kunt u L naar een zitbank lopen waar u
kunt pauzeren bij visvijver Swolgen, een mooi
pauzeplekje na 5,6 km).
Volg verder de veldweg, die naar rechts buigt.
Aan de T-splitsing gaat u L (pijl/ruiterroute 22)
over de asfaltweg. Na 50 m gaat u bij afsluitboom
en wkp 71 R (witte pijl/lila) over het brede
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(De vijvers, die u passeert liggen in het natuurgebied
’t Sohr, een oude Maasarm die in de 15e eeuw van
de Maas werd afgesneden. Behalve voor turfwinning
is 't Sohr, net als vele andere drooggevallen
Maasarmen, gebruikt als extensief grasland en voor
de houtproductie. De oude Maasarm vervulde tot en
met 1995 een cruciale functie in de afvoer van hoog
water op de Maas. Bij extreem droge perioden
fungeert de arm als waterberging; vandaar de
benaming klimaatbuffer ’t Sohr).
Loop even RD en na 20 m buigt het pad links
(witte pijl/lila) met links het water. Aan de ruime
kruising gaat u R (RD is afgesloten). U passeert
een wildrooster en loop RD. Aan de kruising
Wolterskampweg gaat u L. Neem nu het 1e pad L
richting verkeersbord veerooster. Steek het
veerooster over en ga dan na 50 m R over het
graspad langs 3 palen met links het water.
(Als u hier 30 m RD loopt, dan kunt u bij afsluitboom
R naar een heuvel lopen waar u mooi uitzicht heeft
en waar 2 zitbanken staan).
4. Na bijna 500 m, aan het eind van de vijver,
buigt het pad naar rechts (witte pijl/lila). Na
ijzeren hek gaat u op T-splitsing L over de
veldweg. Aan de kruising bij wkp 62 gaat u R (64)
door de bomenlaan. **** Negeer na 200 m
veldweg links en loop RD over de brede bosweg.
Aan de kruising bij wkp 64 gaat u R (21) over de
verharde zandweg. Let op! Waar aan de
linkerzijde het bos eindigt, gaat u L door het
klaphek en ga dan meteen L over het bospaadje.
Volg het kronkelende bospad dat voor afrastering
naar rechts buigt.
5. U verlaat het bos en volg dan RD het graspad
door het natuurgebied. Volg de markeringspalen
met pijl op achterkant. (Als het nat is, zoek zelf het
beste pad). Bij de laatste markeringspaal en bij
slootje gaat u schuin L door het weiland richting
klaphek. Ga door het klaphek en ga dan L over de
asfaltweg. Na bijna 150 m gaat u bij wkp 65 R
(51/Peschweg) over de bosweg. Meteen daarna
gaat u aan de 4-sprong R (gele pijl). Volg nu circa
1 km de veldweg en u komt weer bij de camping
waar u in het eetcafé, de sponsor van de
wandeling, nog iets kunt eten of drinken.
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