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Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u eerst over een avontuurlijk en begroeid graspad langs een beek
(niet voor watjes!). U kunt bij nat weer ook het alternatieve beginstuk volgen over de rustige weg, zie tekst
onderaan. Dan loopt u langs een mooi natuurgebied en duikt u een prachtig naaldbos in. Via een mooie en
gemakkelijke veldweg loopt u terug naar het mooie terras. Bij vochtig weer is het graspad langs de beek
drassig. Doe hoge wandelschoenen aan en een lange broek voor de brandnetels, het is een ruig pad. Neem
ook extra sokken mee voor na de wandeling. Op Thema-zondagen (zie website) wordt u verrast met de
heerlijkste varkensvleesgerechten uit eigen keuken zoals hamburgers en spareribs of een ouderwetse
stamppot met worst. Ook kunt u dineren op aanvraag, waarbij in overleg met u een menu wordt
samengesteld. En uiteraard bent u iedere zondag vanaf 11.00 uur welkom op het boerenerf. Dan kunt u
genieten van een heerlijke kop huisgemaakte soep, kop koffie met echte Limburgse vlaai of andere
streekgerechten die op onze kleine kaart staan. U kunt de wandeling inkorten tot 5,5 km wat ook een leuke
route is.

blz 2 van 2
Startadres: Ons Boerenerf, Banendijk 5, Nederweert – Eind. (Open op zondag van 11.00 tot 18.00 uur en
door de week op afspraak). U mag de parkeerplaats gebruiken.

GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

7,41 km

1.40 uur

7m

7m

890. NEDERWEERT - EIND 7,4 km – 5,5 km
Alternatief na veel regenval: Met uw rug naar Ons
Boerenerf gaat u L over de asfaltweg. Aan de 3sprong gaat u R. Negeer zijwegen. Ga dan na 1,2
km verder bij punt 2.
1. Met uw rug naar Ons Boerenerf gaat u R.
Meteen
daarna
aan
de
kruising
bij
wandelknooppunt (wkp) 12 gaat u L (10). Voorbij
de boerderij steekt u de beek Vissensteert over
en ga dan bij wkp 10 gaat u L (22) over het
graspad, dat soms begroeid kan zijn, met links
de beek. Bij wkp 22 steekt u L (91) de brug over
en ga dan meteen R (91) over het graspad met
rechts de beek. Blijf nu geruime tijd het graspad
RD volgen.
(Wilt u niet meer verder lopen over het graspad langs
de beek ga dan L over de asfaltweg. Aan de Tsplitsing gaat u R. Loop nu RD tot bij
wandelknooppunt 90 (punt 2).
Negeer brug rechts en blijf links van de beek
lopen. Bij volgende brug en wkp 91 gaat u L
(90/Reulisweg) over de asfaltweg.
2. Aan de 4-sprong bij wkp 90 loopt u RD (93/71)
tussen de paaltjes door.
Degene die 5,5 km loopt, gaat hier RD (93) tussen de
paaltjes door en volg geruime tijd het graspad RD
met rechts het natuurgebied De Zoom.. Na 1,5 km
gaat u bij wkp 93 L (92). Ga dan verder bij **** in
punt 3).
Meteen daarna gaat u R (71) over het graspad, dat
evenwijdig loopt aan de weg (Hollander). (Links
ligt het mooie natuurgebied De Zoom).

(De Zoom, een voormalig hoogveengebied, is
gevormd door turfwinningen in de 19e en 20e eeuw.
Het 85 hectare grote natuureiland maakt deel uit van
het zogenaamde Peelvennengebied. Het is een grote
komvormige
en
omkade
laagte,
gevormd
door turfgraverij. De laagte is ongeveer twee meter
diep. Men vindt er nog heide, vennen, oude turfkuilen
en wilg struwelen. Aan de turfgraverij herinneren nog
twee oude "peelbanen". Door de gunstige ligging is
de Zoom
een
prima toevluchtsoord voor
verschillende soorten zoogdieren, zoals das, ree, wild
zwijn, hermelijn en bunzing. Het gebied heeft te lijden
van ernstige verdroging, als gevolg van de ligging in
een diep ontwaterd landbouwgebied en de
grondwaterwinning voor beregening van gewassen).
Volg aan het eind bij kleine stuw RD de asfaltweg.
Aan de T-splitsing bij wkp 71 gaat u L (70). Waar
de asfaltweg bij huisnr. 8 naar rechts buigt, gaat
u bij wkp 70 L (95) over de grindweg. Bij wkp 95
gaat u L (93) over het bospad. Negeer zijpaden en
volg geruime tijd het bospad. (Dit pad lag in maart
2018 na de grote februari storm nog vol met
omgewaaide bomen). Aan het einde buigt het pad
naar rechts en u steekt een beekje over. Loop RD
met links een akker en rechts bomen. Aan de
veldweg gaat u L (pijl 93).
3. Bij wkp 93 gaat u RD (92). ****Aan de 3-sprong
bij wkp 92 gaat u RD (89) over de veldweg. Aan
de volgende 3-sprong gaat u L (12) over de
veldweg. (Schrik bij het eerste huis niet voor
mogelijk blaffende honden!). Aan alweer een 3sprong gaat u R (12) over de asfaltweg. U komt al
snel weer bij Ons Boerenerf, de sponsor van de
wandeling waar u binnen of op het terras nog iets
kunt eten of drinken.
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