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Heide is een klein dorp ten zuid-oosten van Venray. Tijdens deze vlakke afwisselende wandeling wandelt u 
over de Natuurbegraafplaats Weverslo en een mooi stuk langs de Loobeek. Dan maakt u een leuk rondje 
door de Loobeekse bossen. De terugweg gaat door velden en door een klein hellingbos met mooi uitzicht. 
Neem zelf proviand mee. Onderweg staan enkele zitbanken. U kunt de route inkorten tot 9 km.  
 

Startadres: Parkeerplaats Heidseweg 44, Venray – Heide. 
U kunt gratis parkeren op de openbare parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,65 km  2.20 uur   1m   1m 
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724. VENRAY (Heide) 10,6 km – 8 km 
 
1. Met uw rug naar het gebouw gaat u bij 
wandelknooppunt (wkp) L (2). Aan de ongelijke 4-
sprong gaat u RD (Heidseweg).  Voorbij huisnr. 
24 gaat u L (Droesenweg).  Steek na 700 m 
voorzichtig de voorrangsweg over en ga L over 
het fietspad langs de Antonius Abt en 

Alfonsuskapel (1920).  
 

(Rond 1920 reden de schaapskoopman Anton Poels 
en huisarts Alfons Vercauteren in de auto naar 
boerderij Janslust. Ze kregen een ongeluk, maar dat 
liep voor hen gelukkig goed af. Uit dankbaarheid 
bouwden ze een kapel met een verwijzing naar hun 
namen. De grond werd beschikking gesteld door de 
toenmalige caféhouder Van Dijck. Het café dat toen 

hier nabij lag, is afgebroken).  
 

Na 400 m gaat u R (Weverslo).  Na circa 50 m, 
precies waar het bos begint, gaat u R (rode pijl) 
over het smalle bospaadje.  Neem nu het eerste 
pad L (Muzenpad)  
 

(U loopt nu over Natuurbegraafplaats Weverslo).    
 

Negeer zijpaden. Circa 10 m voor stapel hout gaat 
u R over het bospad. Aan de Y-splitsing gaat u L 
en volg hoofdpad. Aan de T-splitsing gaat u L. 
Meteen  daarna aan de volgende T-splitsing gaat 
u weer L. en loop RD langs de afsluitboom. Aan 
de  asfaltweg gaat u R.  Voorbij lang huis nr. 8 
(“Jans Lust”) gaat u bij wkp 22 L (23) over de 
grindweg.  Aan de 3-sprong bij wkp 23 gaat u RD 
(34). Steek het kanaaltje Weverslo over en volg de 
zand/grindweg RD.   
 

2. Aan het eind van de grind- veldweg gaat u L. 
Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing bij 
zitbank en wkp 34 R (27) over de asfaltweg. Via 
brug steekt u de Loobeek over en ga dan meteen 
wkp 27 L (31) over het graspad met links de beek. 
Volg nu 1 km het pad langs de beek.  
 

(De Loobeek wordt ook wel de bloedbeek genoemd. 
Toen bijna aan het eind van de Tweede 
Wereldoorlog na de Slag om Overloon de 
geallieerden oprukten naar Venray 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 1944en ging 
gepaard met grote verliezen. Vandaar de naam 
bloedbeek). 
 

Een eind verder gaat u door 2 klappoortjes en 
volg verder het pad langs de beek onder de 
hoogspanningskabels.  Aan de T-splitsing gaat u 
bij wkp 31 R (30) over het pad langs de akker en 
sloot.   
 

(Degene die 9 km loopt, gaat hier bij wkp 31 L (32) 
over de zandweg. Ga dan verder bij punt 4).   

Aan de bosrand bij zitbank gaat u aan de T-
splitsing bij wkp 30 R (29) over het bospaadje.  
Ga aan het eind door een nauwe doorgang en 
volg RD de zandweg. Aan de T-splitsing gaat bij  
wkp 59 L (50) over de asfaltweg.  Meteen daarna 
gaat u aan de asfaltweg bij wkp 50 R (40/Op de 
Kamp).  Negeer veldweg links en loop bij wkp 40 
RD (49).  
 

3. Voor huisnr. 2 gaat u schuin L over de bosweg.  
Aan de 4-sprong gaat u L (pijl).  Na 50 m gaat u 
aan de 3-sprong RD (39/pijl).  30 m verder gaat u 
L (pijl) over het bospaadje.  Aan de Y-splitsing 
gaat u L (pijl).  Het pad maakt een haakse naar 
links en rechts bochten en dan passeert u een 
oude observatietoren.  Bij manegeweide passeert 
u een zitbank, een prima pauzeplekje na 6 km.  
Voorbij afsluitboom gaat u aan de T-splitsing R.  
Loop RD het bos uit. Negeer inrit rechts en volg 
de weg die naar links buigt richting camping. 
Steek de asfaltweg over, loop even RD en na 5 m 
gaat u R over het gras van minicamping “De 
Linde”. In de rechterhoek voorbij het grote 
infobord gaat u bij wkp 42 L (30) over het smalle 
bospaadje.  Voorbij de camping buigt het paadje 
naar rechts. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u bij 
wkp 30 R (LL/31) over het pad langs de sloot. Aan 
de 3-sprong loopt u bij wkp 31 RD (32) over de 
zandweg.  
 

4. Aan de asfaltweg gaat u bij wkp 32 R (37).  
Waar de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u bij 
wkp 37 L (35) over de zandweg langs de bosrand. 
Tegenover ijzeren hek gaat u L (pijl) over de 
zandweg met rechts een paardenweiland.  Aan de 
bosrand gaat u L (pijl) over het bospad langs de 
bosrand. Aan het eind van de akker buigt het pad 
rechts omhoog het bos in. Negeer zijpad rechts 
en ga 10 m verder R (pijl) over het bospad.  Let 
op! Na 50 m gaat u L het bospad omhoog.  (Boven 
heeft u bij zitbank mooi uitzicht).  Volg verder het 
pad en na 25 m gaat u bij rechtopstaande biels L. 
Volg dan links het holle zandpad omlaag. 
Beneden voor paardenweiland gaat u L over het 
zandpad. Volg dan de veldweg naar de manege.  
 

5.  Voorbij de manege gaat u R over de betonweg.  
Bij ijzeren hek buigt de weg naar links en wordt 
een asfaltweg. (U loopt hier door rustige en mooie 
omgeving).  Aan de T-splitsing gaat u bij wkp 35 R 
(36) langs huisnr. 2.  Loop de brug over en ga dan 
aan de kruising bij wkp 36 L (22/Janslust).  Een 
eind verder gaat u bij Natuurbegraafplaats 
Weverslo R over de bosweg.  Voorbij afsluitboom 
gaat u RD (Muzenpad) over de bosweg. Negeer 
zijpaden en loop RD. Aan de T-splitsing gaat u R. 
Negeer zijpaden. Aan de Y-splitsing gaat u L en 
blijf langs de bosrand lopen.  
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(Hier heeft u eerder gelopen).  Aan de asfaltweg 
gaat u L. Steek de doorgaande weg over en ga L 
over het fietspad.  Bij de Antonius Abt en 
Alfonsuskapel gaat u R (Droesenweg). Aan de T-

splitsing gaat u R het dorp in. Aan de ongelijke 4-
sprong gaat u RD en u komt weer bij de 
parkeerplaats. 
 

 
 
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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


