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Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u eerst naar de buurtschap Vosberg en dan naar het mooie
gebied rond de Noordervaart. Dan loopt u geruime tijd langs akkers, weilanden en bosranden naar de
buurtschap . Via veldwegen komt u dan weer in Panningen. Neem zelf proviand mee, na 7 km staat een
picknickbank.
GPS-afstand 11000 m, looptijd 2.20 uur en hoogteverschil 4 m.
Startadres: Parkeerplaats Steenbakkersstraat 1, Panningen.
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742 PANNINGEN 11 km
1. Met uw gezicht naar huisnr. 1 gaat u R. Negeer
zijweg links. Aan de T-splitsing gaat u R
(Ringovenstraat). Voorbij huisnr. 21 gaat u L (74)
over het klinker- voetpad. Negeer zijpad rechts en
dan buigt het pad naar rechts met links de
kerkhofmuur. Negeer zijpaden. Aan de asfaltweg
gaat u L (Kerkstraat). Negeer zijweg rechts
(Paterstraat) en u passeert de Onze-lieve-Vrouwvan-Zeven-Smartenkerk (1930). Aan de ongelijke
4-sprong
bij
winkels
gaat
u
RD
(Wilhelminastraat). Negeer zijwegen. Na 400 m,
met links het sportpark, buigt de asfaltweg naar
rechts en dan naar links. Aan de kruising bij
ANWB-wegwijzer gaat u RD (45).
Waar de
asfaltweg naar rechts buigt, gaat u RD (pijl) over
de grindweg. In de buurtschap Vosberg gaat u
aan de T-splitsing voor huisnr. 9 R. De weg buigt
naar links. Aan de volgende T-splitsing gaat u
weer R (pijl). Voorbij huisnr. 14 loopt u aan de 3sprong RD. Voorbij huisnr. 16 gaat u aan de 3sprong verder RD.
2. Voorbij huisnr. 17 gaat u L (pijl) over de
grindweg. Na 50 m gaat u aan de Y-splitsing R
(pijl) over de veldweg. Na circa 250 m loopt u het
bos in. 40 meter verder gaat u aan de kruising L
over het bospad. Bij 2 kruisingen loopt u RD.
Aan de T-splitsing gaat u R. Na 30 m gaat u aan
de 6-sprong precies RD en u verlaat het bos. Aan
de T-splitsing voor akker gaat u L langs de
bosrand. Steek voorbij woning de asfaltweg over
en loop RD (Fleurkesweg). Voorbij de Beukenhof
(nr.3) wordt de asfaltweg een veldweg (later
graspad), die u RD (pijl) volgt met rechts de
bosrand. Bij de Noordervaart buigt het pad naar
rechts met rechts de bosrand.
(De 15 km lange Noordervaart is van 1807-1810
gegraven als deel van Napoleons Grand Canal du
Nord, het kanaal dat de Schelde-Maas-Rijn met
elkaar moest verbinden. Na de val van Napoleon
werd het werk gestopt. Het gedeelte tussen
Nederweert en Beringe is in 1854 verder uitgegraven
voor de afvoer van turf).
Negeer bospaden rechts. Bij wandelknooppunt
(wkp) 48 steekt u L (40) via brug de Noordervaart
over en loop dan RD (40) over het graspad langs
de sloot. Aan de schuine T-splitsing gaat u R
over het brede graspad.

3. Aan de kruising bij wkp 36 gaat u L (31) over
de brede grindweg. Steek bij groot wegkruis de
doorgaande weg (De Brentjes) over en loop RD
(pijl) over de asfaltweg, die een grindweg wordt.
Na 400 m gaat u aan de kruising in het bos bij
wkp 31 RD (23).
Steek de voorrangsweg
(Sevenumsedijk) over en ga bij verbodsbord RD
over de grindweg. Aan de 3-sprong bij wkp 22
gaat u L (26) over de veldweg. Aan de 3-sprong
in het bos gaat u RD (pijl). U verlaat het bos en
volg geruime tijd het graspad RD. Na bijna 600 m
gaat u aan de asfaltweg R. Na 20 m gaat u L over
het soms begroeide graspad dat u geruime tijd
RD volgt langs de greppel. Na circa 500 m gaat u
aan de kruising bij wkp 24 en picknickbank, een
prima pauzeplek na 7 km, L (20) over het graspad.
Aan de T-splitsing voor camping gaat u R over de
veldweg.
4. Aan de 3-sprong bij zitbank en infobord gaat u
L over de bosweg, die u geruime tijd RD volgt met
links camping Beringerzand. Na 600 m gaat u
aan de asfaltweg L. Aan de 4-sprong bij de
ingang van de camping gaat u RD. Neem dan de
eerste weg R (Heide 4). Steek de doorgaande
weg (Noorderbaan) over en loop RD over de
grindweg en even verder steekt u weer de
Noordervaart over. Na 500 m gaat u aan de 3sprong RD (64). Na 40 m gaat u aan de volgende
3-sprong verder RD (90). Aan de asfaltweg gaat u
L
(Groenstraat).
Negeer
zijweg
links
(Nobisstraat). Negeer zijweg rechts (Palserpad)
en loop RD (Steenstraat). U loopt de buurtschap
Everlo/Panningen binnen. Aan de ruime 3-sprong
bij het Everlo-monument gaat u RD over de
eenrichtingsweg langs huisnr. 60.
(Op het grote monument staat de tekst: “monument
ter nagedachtenis gevallenen en niet teruggekeerde
gedeporteerden”. Op het muurtje zijn in keramische
letters de namen van 94 oorlogsslachtoffers uit
Helden aangebracht).
Aan de T-splitsing L (Steenstraat) langs huisnr.
52. Tegenover huisnr. 40 gaat u R (Bergweg).
Aan de kruising gaat u RD over het fietspad. Aan
de 3-sprong gaat u L (John F. Kennedylaan) langs
de kringloopwinkel. Aan de rotonde loopt u RD
en u komt weer bij de parkeerplaats.
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