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blz 2 van 3
Tijdens deze vlakke afwisselende wandeling wandelt u over leuke bospaden naar het natuurgebied ’t Sohr.
Hier passeert u enkele mooie vennen en struint u door het natuurgebied. (In de zomer kunnen hier distels
staan, doe dus bij voorkeur een lange broek aan). Via veldwegen en graspaden komt u in de buurtschap
Megelsum. De terugweg gaat langs akkers, weilanden en landelijk gelegen boerderijen. Als laatste wandelt
u een prachtig stuk langs de Groote Molenbeek. Neem voor onderweg proviand mee. (TIP: Verwen uzelf en
neem van bij de bakker vers belegde broodjes mee voor onderweg). Aan het eind is een terras. U kunt de route
inkorten tot 9,8 km.
Startadres: Bakkerij Maison Lambi, Hoofdstraat 31, Meerlo. (Dagelijks open vanaf 07.30 uur, zondag
gesloten). Gelieve niet te parkeren op de parkeerplaats naast de bakkerij (klandizie). Parkeer een stukje verder
tegenover de kerk. Loop dan naar de bakkerij waar u kunt starten met een lekkere kop koffie.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

11,74 km

2.30 uur

8m

8m

886. MEERLO 11,7 km – 9,8 km
1. Met uw rug naar de bakkerij gaat u R. Na 50 m
gaat u R (Bergboslaan) met even verder links van
u de Johannes de Doperkerk en het kerkhof.
(De oorspronkelijke kerk uit rond 1500 werd in 1934,
m.u.v. de toren, geheel door brand verwoest. In
1934-'35 werd ze vervangen door de huidige kerk. In
nov. 1944, aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog, werd de toren uit het einde van 15e
eeuw
door
terugtrekkende
Duitse
troepen
opgeblazen. De opgeblazen toren werd in 1954
herbouwd en lijkt sterk op de oude toren. In de toren
hangt een klok uit 1493. In de kerk staan twee 15e
eeuwse heiligenbeelden en een preekstoel uit circa
1700).
Steek de Groote Molenbeek over en loop bij
wandelknooppunt (wkp) 50 RD (66) over de
smalle asfaltweg. Waar de asfaltweg naar links
buigt, loopt u RD (pijl) over de veldweg. Na 350 m
loopt u bij wkp 66 RD (19) met links de bosrand.
Let op! U passeert na circa 100 m een zitbank en
ga dan circa 60 m verder bij bordje “Hooge
Heide” L het bospaadje omhoog.
(Het bosgebied de Hooge Heide is ooit een
heidegebied geweest met stuifduinen, later is dit
gebied bebost om het verstuiven van zand tegen te
gaan. In het bos zijn op diverse plaatsen de
oorspronkelijke stuifduinen nog goed te herkennen).
Na 100 m gaat u aan de 4-sprong R over de
bosweg. Aan de 3-sprong gaat u R over het
bospad. Het pad loopt door enkele kuilen. Aan de
4-sprong bij volgend bordje “Hooge Heide” gaat
u RD over bospaadje. Bij oude boomstam gaat u
het eerste paadje R (geel) omlaag. Aan de
bosweg gaat u L.
2. Aan de asfaltweg gaat u R over het veerooster
of door het klaphek. Meteen daarna gaat u aan de
3-sprong L (66) over de Natuurschoonweg (paal
wkp19 is op dit moment verdwenen). Aan de Tsplitsing bij wkp 21 gaat u L (23) over de
asfaltweg.

(Degene die 9,8 km loopt, gaat hier aan de Tsplitsing R. Aan de kruising van boswegen gaat u L.
Neem dan het eerste brede graspad R langs de
greppel. Ga dan verder bij **** in punt 3).
Aan de kruising bij dierenweide en visvijver met
windmolen gaat u bij wkp 23 circa 20 meter RD en
daarna R over het fietspad. Dit fietspad loopt over
een dijk met rechts, langs de bosrand, een
hekwerk. Na 500 meter gaat u R door het klaphek,
de stenen trap af waar wkp 20 staat (de paal ziet u
niet vanaf het fietspad). Ga RD (63). Bij wkp 63 gaat
u L (60), door het ijzeren hek. Volg dit soms
drassig pad (pas op enkele kuilen in het pad, er
staan ter markering takken in). Aan het einde van
dit pad, bij wkp 60, gaat u R (61).
(U heeft hier een prachtig uitzicht over het circa 70
hectare grote natuurgebied ’t Sohr, waar u mogelijk
Schotse hooglanders ziet grazen.
Het natuurgebied ’t Soh isr, 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. Na
de hoge waterstanden van 1993-1995 met de
noodlottige wateroverlast voor de omliggende
gebieden, is besloten deze Maasarm met kades af te
sluiten. Hierdoor ontstond er echter een flessenhals
in de Maas. De aangelegde kades leidden tot
opstuwing tijdens hoog water. Men kijkt inmiddels
anders naar het waterbeheer en men heeft besloten
de ingreep van 1995 weer ongedaan te maken.
Daardoor heeft de oude meander zijn oorspronkelijke
functie van parallelstroom weer terug. Bij hoogwater
mag de oude Maasarm weer water voeren. Bij
extreem droge perioden fungeert de meander als
waterberging; vandaar de benaming klimaatbuffer).

3. Bij wkp 61 gaat u RD (62) door de bomenlaan.
Negeer graspad links, aan het einde van de laan
gaat u door een houten klaphek. Bij 4-sprong
direct daarna gaat u R (gele pijl) over de veldweg
met rechts een rij bomen. (Links ziet u de
buurtschap Gun). Aan de kruising bij wkp 62 gaat
u RD (64). Bij de volgende 4-sprong, met rechts
een afgesloten houten hek, gaat u L (gele stip op
boom) over het brede graspad langs een greppel.
****Het brede graspad wordt een smal paadje.
Aan het eind van het bos gaat u R langs de akker.
Aan de veldweg gaat u R. Aan de kruising bij wkp
54 gaat u L (55) over de klinkerweg. U komt in de
buurtschap Megelsum. Aan de T-splitsing bij
zitbank gaat u L (pijl). Aan de 3-sprong bij wkp 55
gaat u L (83).
4. Aan de T-splitsing bij picknickbank gaat u R
(pijl).
(In de verte ziet u de kerktoren van Meerlo).
Neem nu de eerste veldweg L (De Ham) langs de
sloot. U passeert een boerderij (huisnr. 3) en volg
RD de veldweg. Aan de 3-sprong RD (pijl). Aan
de T-splitsing bij wkp 83 gaat u R (45) over de
klinkerweg. Aan de volgende T-splitsing gaat u R
(pijl). Aan de 3-sprong bij wkp 45 gaat u L
(Beekveld/42). Neem nu het eerste weggetje R
(pijl). Steek schuin rechts de doorgaande weg
over en ga RD over de veldweg. Voor brug gaat u
bij wkp 42 RD (43). U passeert een boerderij
(huisnr. 6) en ga dan aan de kruising bij wkp 43
RD (88/ruiterroute 19) over de veldweg. (Links op
de kruising staat nog een zitbank)
5. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u scherp
R (pijl) over de zandweg. Na 50 m gaat u L (pijl)
over het graspad. Negeer zijpaden en volg
geruime tijd de veldweg RD. Aan de kruising bij
wkp 88 gaat u L (87) over de grindweg. Aan de Tsplitsing gaat u L over de asfaltweg. Aan de 3-
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sprong bij de St. Jozefkapel (1881) en wkp 87
gaat u R (86) over de veldweg. Aan de kruising
gaat u R over de grindweg. (U verlaat hier de
wandelmarkering van de pijl). U loopt Meerlo
binnen. Aan de 3-sprong gaat u RD (Irenestraat).
De weg buigt naar rechts. Negeer zijwegen. Aan
de T-splitsing gaat u L (Hofstraat).
6. Steek meteen daarna de doorgaande weg
(Hoofdstraat) over en loop RD (pijl) over de
grindweg. Loop door het poortgebouw van het
Kasteelke en volg RD het graspad.
(Het kasteel van Meerlo of Huis Meerlo, is voor het
eerst vermeld in 1457. Volgens de overlevering zou
het kasteel tijdens de Tachtigjarige Oorlog (15681648) grotendeels door brand zijn verwoest. In de
jaren 1619-1621 werd het in gewijzigde omvang
herbouwd. De Nederhof, het huidig poortgebouw,
stamt uit 1619. Na de brand in 1752 werd de
Nederhof herbouwd. Toen zijn ook de genoemde
tiendschuur annex rentmeesterwoning en een haaks
op het poortgebouw staande stalgebouw gebouwd.
In 1986 is het complex geheel gerestaureerd. Het
poortgebouw doet nu dienst als vakantieverblijf
evenals het naastgelegen Bakhuuske. Waar het
echte kasteel heeft gestaan is (nog) niet bekend).
Aan de T-splitsing bij wkp 49 gaat u R (50) over
het graspad. Steek via de brug de Groote
Molenbeek over en ga meteen daarna R (pijl) over
het graspad langs de beek. U struint nu circa 500
m langs de prachtige 35 km lange meanderende
beek, die via de haven in Wanssum in de Maas
stroomt. Steek aan het eind van het pad bij wkp
50 R (48) de brug over en loop RD (Bergboslaan)
met even verder rechts weer de kerk. Aan de
doorgaande weg (Hoofdstraat) gaat u L en u komt
weer bij de bakkerij, de sponsor van de
wandeling, waar u binnen of op het terras nog
iets eten of drinken.
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