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Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u eerst over rustige weggetjes langs akkers en boerderijen. Dan 
loopt u het Weerterbos in en wandelt u naar de IJzeren Rijn (spoorlijn). Dan struint u over zandpaden door 
de prachtige Weerterheide.  Onderweg staan bijna geen zitbanken.  Omdat u over zandpaden loopt voelt de 
afstand als 11 km.   
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 2 

 

Startadres: Parkeerplaats Van Horne Hoeve, Trancheeweg 22, Weert. 
(De hoeve ligt tegenover de ingang van vakantiepark Weerterbergen. Links naaste de hoeve is een parkeerplaats).  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,07 km  2 uur  15 m  15 m 
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1.   Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de weg en 
ga L.  Meteen voorbij de ingangspoort van de 
Horne hoeve gaat u L over de brede zandweg  
met links van u de speeltuin.  Volg nu 1 km deze 
zandweg, die een eind verder onder de 
hoogspanningskabels doorloopt, RD. Aan de 
asfaltweg, met rechts het Singelvenpad, loopt u 
RD (de Achterste Singel).  Voorbij huisnr. 11 gaat 
u aan de 3-sprong RD. Vlak daarna voor de 
spoordijk gaat u L (de Achterste Singel). Steek bij 
het spoorwegviaduct de voorrangsweg over en 
ga L over het trottoir.  Meteen daarna gaat u R 
(Werkmansweg) met rechts de spoorlijn 
Maastricht - Eindhoven. Voorbij hoge bomen 
buigt de weg naar links en volg nu 1,5 km deze 
rustige weg RD.  U passeert enkele boerderijen.   
 

2. Steek aan de T-splitsing de weg over en ga L 
(Maarhezerhuttendijk) over het pad langs de weg.  
Bij bord “Militair oefenterrein Weerterheide” gaat 
u R over het eerste bospad  Negeer na 30 m 
graspad links. Aan de 3-sprong loopt u RD 
(ruiterroute (rr) 98).  Negeer zijpaadje links. Aan 
de 3-sprong bij ruiterknooppunt 98 gaat u RD (rr 
99).  (Links heeft u uitzicht over de Weerterheide).  
Aan de volgende 3-sprong gaat u RD (rr 99).  Aan 
het eind van het links gelegen heidegebied gaat u 
aan de kruising L.  Steek de doorgaande weg 
(Geuzendijk) over en ga L over het fietspad.  Na 
150 m  voor het eerste bord “Militair oefenterrein 
Weerterheide” gaat u  R over het smalle paadje, 
dat evenwijdig loopt aan de zandweg.  
 

3. Aan de kruising bij geel/blauwe 
wandelmarkering gaat u RD over de bosweg.  Aan 
de volgende grote kruising bij houten paaltjes 
gaat u RD (bruine pijl).  Aan alweer een kruising 
bij pijl gaat u L tussen de paaltjes over het pad.  
Aan de brede zandweg gaat u R (wit-rood) langs 
de afrastering.   
 

(U passeert rechts een afsluitboom waar u kunt zitten 
om te pauzeren, een prima alternatief voor de 
ontbrekende zitbanken).   
 

Negeer  zijpaden.  
 

(Links liggen de vakantiehuisjes van het 
vakantiebungalowpark Weerterbergen).  
 

Steek de spoorwegovergang over en ga meteen R 
over de zandweg langs de spoorlijn.  
 

(De IJzeren Rijn is een spoorlijn die de haven van 
Antwerpen  en Mönchengladbach verbond. 
Aanvankelijk was het de bedoeling een kanaal te 
graven. Later gaf men de voorkeur aan een spoorlijn, 
vandaar de naam "IJzeren Rijn". De bouw van de 
IJzeren Rijn is in 1869 gestart. In  1879 is de spoorlijn 
in gebruik genomen. Een groot deel wordt nog 
gebruikt voor goederen- en reizigersvervoer. Tussen 
Roermond en de Duitse grens rijden sinds 1991 geen 
treinen meer. In het  natuurgebied de Meinweg  
gelegen gehucht Vlodrop–Station was een 
spoorwegemplacement en een station dat gelegen 
was op de grens met Duitsland).   
 

Aan de Y-splitsing bij dennenboom gaat u L. 
(Door het mullige zand loopt het wat zwaar maar de 
omgeving is prachtig).  Negeer zandweg rechts.  
 

4.  Aan de Y-splitsing gaat u R over de veldweg 
(karrenspoor). Aan het eind aan de T-splitsing  
buigt de veldweg naar links. Aan de  kruising met 
weer het zandpad loopt u RD licht omhoog, De 
veldweg buigt naar rechts door de heide.  Aan de 
kruising van veldwegen gaat  u L. (Ter oriëntatie: 
Schuin rechts ziet u in de verte enkele fabrieken).  
Aan de Y-splitsing gaat u L. Aan de  zandweg 
gaat u L langs een wit/rode paal.  Aan de kruising 
met rechts een afsluitboom gaat u RD. Let op! Na 
20 m gaat u schuin R over het zandpaadje 
richting groene afvalbak.  Aan de T-splitsing, met 
links een picknickbank en voor u een betonnen 
infopaal,  gaat u R over het asfaltpad.  U passeert 
een zitbank en weer een betonnen infopaal en ga 
dan 20 m verder, nèt voordat het pad naar links 
buigt, R over het paadje. Loop dan RD over de 
heuvel heen.   
 

5. Beneden aan de zandweg gaat u L.  Een eind 
verder blijft u links van een groot zandgebied 
lopen. (Dus vlak langs de bosrand). Houd links aan.  
Aan het  asfaltpad gaat u R.  Negeer na 200 m  
breed zandpad rechts. 100 m verder gaat u R over 
het smalle bospaadje.  Negeer zijpad rechts. Vlak 
voor heuveltje gaat u aan de kruising L over het 
leuke paadje. Bij afsluitboom gaat u R over 
parkeerplaats naar de doorgaande weg.  Steek 
dan L de spoorlijn over 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.   
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