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Tijdens deze gemakkelijke en rustige wandeling langs landelijk gelegen boerderijen wandelt u over een 
leuk paadje achter de camping langs en dan loopt u langs mooie bosranden naar de buurtschap Daland. 
Dan loopt u door de bossen van Ballonzuilen en komt u in de buurtschap Zwartwater. De terugweg loopt 
langs akkers en dan loopt u de bossen van Testrik binnen.  Via de loofbossen van Kempkensberg komt u 
weer bij de camping.  Neem zelf proviand mee. Halverwege staat een zitbank.  Bij de camping is koffie, 
thee, frisdrank, bier en verpakt ijs verkrijgbaar. Er is een klein terras. (open van 01/04 tot 01/10). U kunt de 
wandeling inkorten tot 6,5 km, wat ook een leuke route is. 
 

Startadres: Minicamping De Linde, Haag 41, Merselo. 
Parkeer op de parkeerplaats van de camping. Als deze vol is parkeer dan tegenover de camping in de veldweg. 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,02 km  2.25 uur  25 m  25 m 
 

 
 

871. MERSELO 11 km – 6,5 km 
 

1. Met uw rug naar de camping gaat u L langs 
huisnr 50.  Meteen voorbij infobord gaat u L (30) 
over het pad met links de camping. Op de hoek 
van het campingterrein buigt het pad naar rechts  
door het bos. Aan de 3-sprong bij zitbank en 
wandelknooppunt (wkp) 30 gaat u L (29).  U loopt 
onder de hoogspanningskabels door en volg RD 
de grindweg. Aan de doorgaande weg gaat u bij 
wkp 29 L (50).  Meteen daarana gaat u aan de 3-
sprong bij wkp 50 R (40/Op de Kamp) over de 
asfaltweg. Negeer veldweg links. Even verder 
passeert u een leuk huisje met huisnr. 1.  Voorbij 
het laatste huis (nr. 2) loopt u bij wkp 19 RD (48) 
het bos in.  Negeer zijpaden.  
 

2. Steek na circa 500 m de asfaltweg over en loop 
RD (pijl) over het bospad. Negeer zijpaden. Aan 
de T-splitsing gaat u L over de bosweg.  Na ruim 
50 m gaat u aan een 3-sprong R langs de kleine 
afsluitboom.  
 

(Degene die 6,5 km loopt, gaat hier RD. Steek de 
asfaltweg over en loop RD over de veldweg. Negeer 
zijpaden links. De veldweg buigt rechts langs de 
bosrand. Aan de 3-sprong bij wkp.46 gaat u L over 
de bosweg. Ga dan verder bij **** in punt 5).   
 

Aan de T-splitsing gaat u R (pijl) over het bospad.  
Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl).  U passeert een 
afsluitboom en loop RD langs de bosrand. Na 40 
m gaat u aan 3-sprong bij zitbank L over het 
bospad.   
 

(Als u hier RD de veldweg volgt komt u na 750 m bij 
de mooie windmolen “Nooitgedacht” (1867)).    
 

3. Aan de 3-sprong gaat u R met even verder 
rechts van u een grote akker. Aan het eind van 
het pad gaat u L over de bosweg. Aan de 
asfaltweg gaat u R. Aan de 3-sprong bij wkp 54 

gaat u L (55) over de asfaltweg.  Blijf de asfaltweg 
(Dalland) volgen langs huisnr. 7.  De asfaltweg 
buigt naar links en wordt voorbij huisnr. 8 een 
bosweg. Negeer meteen in bos bospad links.  
Aan de T-splitsing bij wkp 55 gaat u L.  Aan de 3-
sprong gaat u R. Steek de doorgaande weg 
(Beekweg) over en loop RD over de bosweg. Let 
op! Na 5 m gaat u L over het pad, dat evenwijdig 
aan de doorgaande weg (Beekstraat) loopt. Neem 
nu de eerste bosweg R langs de afsluitboom. U 
loopt nu door de Ballonzuilbossen.  
 

(De Ballonzuilbossen, 266 hectare groot, zijn 
genoemd naar het monument “De Ballonzuil”, dat in 
1896 in het bos is geplaatst. Dit monument is het 
oudste luchtvaartmonument van Nederland. Het is 
opgericht ter gelegenheid van de landing van de 
Franse luchtballon “La Poste de Paris”, die in 1871 
was opgestegen uit het door Duitse troepen 
omsingelde Parijs. In plaats van Bordeaux kwam de 
balon in Merselo terecht. Vanaf de Beekstraat komt u 
via de asfaltweg genaamd Roosendaal bij het 
monument. Dit is circa 1,5 km hier vandaan)  
 

4. Aan de 3-sprong bij zitbank, een prima 
pauzeplek na 5,5 km, gaat u RD (pijl). Voorbij 
afsluitboom gaat u aan de T-splitsing L over de 
bosweg.   
 

(Als u hier RD loopt over het paadje (soms zeer 
slecht te zien), dan komt u na circa 250 m bij de 
volgende bosweg waar het Schieëperkruus, een in 
het zand uitgegraven kruis, staat. Hier vervulde een 
schaapsherder begin 1900 zijn zondagsplicht omdat 
hij met zijn schapen te ver van het dorp was).  
 

Let op!  Na 50 m gaat u bij paaltje met blauwe pijl 
L over het smalle bospaadje, dat   evenwijdig 
loopt aan de bosweg.   
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Aan het einde,   waar het paadje scherp naar links 
buigt, gaat R naar het bredere pad en loop verder 
over de zandweg onder de hoogspanningskabels 
door.  Aan de 3-sprong gaat u RD over de 
asfaltweg langs huisnr. 2.  Aan de volgende 3-
sprong in de buurtschap Zwartwater (Vredepeel) 
loopt u RD (Kuulenweg). Waar de asfaltweg naar 
rechts buigt, loopt u RD (44) over het fietspad. 
Steek aan het eind L (44) de doorgaande weg 
weer over en loop RD (pijl) over de bosweg. Aan 
de 3-sprong bij wandelmarkeringspaal gaat u RD 
met links een akker.  Negeer  zijpaden. Aan de Y-
splitsing bij zitbank en wandelmarkeringspaal 
gaat u L over het graspad langs de bosrand en 
akker.   
 

5. Het pad buigt naar links. 100 Meter verder gaat 
u R over de bosweg door de Testrik bossen.  
 

(De Testrik bossen evenals o.a. de Ballonzuilbossen 
zijn aangeplant op de woeste Peelgronden ten 
behoeve van houtproductie. Het hout wordt o.a. 
verwerkt tot papier, spaanplaat, MDF, latten, plankjes 
of meubels. Er leven veel roofvogels in dit gebied).  
 

Aan de 3-sprong bij wandelmarkeringspaal gaat u 
RD. Aan de kruising met bosweg en twee 
afsluitbomen loopt u RD.  Voorbij  rood 
mountainbikepaaltje gaat u aan de kruising L 
over de bosweg. Voorbij afsluitboom gaat u aan 

de T-splitsing R (pijl) langs een groot weiland. 
Aan de 3-sprong bij wkp 46 gaat u R (pijl) over de 
bosweg langs de afsluitboom.  **** Na 100 m gaat 
u aan de 3-sprong bij graspad RD (pijl).  Aan de 
ongelijke 4-sprong bij wandelmarkeringspaal gaat 
u RD.  Voorbij afsluitboom gaat u aan de T-
splitsing R over de verharde grindweg.  Na 100 m 
gaat u  L over het bospad door de Kempkensberg 
bossen.   
 

6. Aan de 3-sprong gaat u RD langs de 
afsluitboom. Meteen daarna gaat u aan de 3-
sprong bij zitbank en wandelmarkeringspaal RD 
(pijl) langs de bosrand.  Negeer bosweg rechts. 
Aan de kruising bij wkp 38 gaat u L (39) over de 
zandweg.  Steek de bij zitbank asfaltweg over en 
loop RD over de veldweg. Bij de volgende  
zitbank loopt u het bos in. Negeer privépad 
rechts.  Neem dan het eerste bospaadje R (pijl) 
langs een kuil.  Neem dan het eerste pad L.  Het 
pad buigt naar links (pijl).  U passeert een 
uitkijktoren (zonder trap) en dan loopt u langs 
een paardenweide.  Voorbij afsluitboom gaat u 
aan de T-splitsing R (pijl).  U verlaat het bos en 
volg het graspad RD terug naar de camping, de 
sponsor van de wandeling. Er is een klein terras 
en er is in het seizoen koffie, thee, frisdrank, bier 
en verpakt ijs verkrijgbaar. 

 
 
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.   
 

 


