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Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u eerst over een rustig zandweggetje door het Maasland en 
dan struint u via vele draaihekjes door de weilanden.  Via een veldweg komt u in dorp Oeffelt. Dan loopt u  
een mooi stuk langs de beek de Oeffeltse Raam en vervolgens komt u bij het mooie ven de Kleine Vilt. Hier 
wandelt u door een prachtig waterrijk en vogelrijk natuurgebied en dan loopt u dwars door het grote ven 
De Vilt. Via o.a. een leuk pad komt u weer in Beugen. Neem voor onderweg zelf proviand mee, de zitbanken 
staan aangegeven op de kaart. Vooral het laatste stuk langs de vennen is een must voor elke 
natuurliefhebber.    
 

Startadres: Café Eethuis Het Posthuis, Kerkplein 1, Beugen. Parkeer links van het café op de gratis 
parkeerplaats voor de kerk. 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,28 km  2.30 uur  1 m  1 m 
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1.   Met uw rug naar de ingang van het café gaat u 
L. Meteen  daarna aan de kruising L 
(Hagelkruisstraat). Steek de voorrangsweg over 
en loop RD (Hagelkruisstraat). Negeer zijweg 
rechts (Dijkstraat). Boven op de dijk gaat u aan de 
3-sprong bij zitbank RD.  Na 30 m negeert u 
veldweg links en 50 m verder negeert u de 
veldweg rechts (fietsroute).  Volg nu geruime tijd 
deze rustige zandweg met rechts de Oude 
Maas/Maas. Na 1,5 km gaat u aan de omgekeerde 
Y-splitsing RD. Meteen daarna gaat u aan de 4-
sprong bij wandelknooppunt (wkp) 14 L door het 
draaihekje het weiland/begrazingsgebied in.   
 

2. Steek RD het weiland over en ga door het 
volgende draaihekje. Steek RD het volgende 
weiland over en in het volgende weiland bij 
blauwe pijl loopt u RD langs de afrastering door 
het weiland.  In de hoek van het weiland gaat u R 
langs de afrastering. Aan het eind, voorbij 
waterpoel, gaat u bij blauwe pijl L door het 
draaihekje en loop RD langs de afrastering. U 
passeert nog een draaihekje en loop nu schuin 
naar rechts naar de blauwe pijl bij boom.  Voorbij 
die boom loopt u RD langs de doornheg.  Via nog 
een draaihekje verlaat u het begrazingsgebied en 
ga R over de veldweg.   
 

3. Na 30 m gaat u aan de 3-sprong R (fietsroute 2) 
over het asfaltpad. Voor Maasplas gaat u L (fr.2) 
over de veldweg.  Aan de 3-sprong bij grote boom 
gaat u RD.  Aan de kruising voor viaduct gaat u L 
over de zandweg langs de dijk.  U loopt het dorp 
Oeffelt binnen. Aan de kruising gaat u bij 
verbodsbord RD.  Aan de ongelijke 4-sprong bij  
houten tuinhuis gaat u R over de veldweg. Steek 
de voorrangsweg over en ga R over het fietspad.  
Meteen daarna gaat u bij wkp 10 RD (59).  Na 50 m 
gaat u L (Stationsweg).  U passeert een 
transportbedrijf en loop RD (Scharmolen).  Aan 

de 3-sprong bij waterpoel gaat u R langs een 
mooi wit huis.  
 

4. Steek de beek Oeffeltse Raam over en ga 
meteen L over het graspad met links de beek. Ga 
R en ga dan L het trapje op en boven op de dijk 
gaat u R.  Volg nu geruime tijd dit mooie pad over 
de dijk en langs de beek.  Na 600 m gaat u aan de 
asfaltweg bij wkp  27 RD (75) verder over de dijk.   
 

(Waar links de grote plas (natuurgebied) Kleine Vilt) 
begint, kunt u L een paadje inlopen en dan heeft u  
mooi uitzicht over het water).  
 

Aan het eind van het pad gaat u L (Viltseweg) 
over de asfaltweg en u passeert een zitbank.   
 

(Hier heeft u weer mooi uitzicht over het 
natuurgebied Kleine Vilt. De Kleine Vilt is ontstaan  
door kleiwinning (1e helft 20e eeuw) voor een nabij 
gelegen steenfabriek). 
 

Voorbij de plas passeert u 3 huizen en negeer 
inrit links naar boerderij.  Meteen daarna gaat u 
aan de 3-sprong L (Haart) over de asfaltweg. Na 
ruim 400 m gaat u aan de T-splitsing in de buurt 
De Haart L (Haart).  Na 100 m waar de asfaltweg 
naar rechts buigt, gaat u bij picknickbank bij 
afsluitboom RD over de veldweg. Volg nu 
geruime tijd de veldweg/pad, die na 500 m bij  de 
plas Kleine Vilt naar rechts buigt, door het 
waterrijke natuurgebied. U steekt de beek Oeffese 
Raam over en volg verder het pad.  Negeer zijpad 
rechts.   
 

5. Aan de 4-sprong bij asfaltweg gaat u bij 
afsluitboom R (ruiterroute). Na 150 m gaat u R 
over bospaadje dat over  een zandheuveltje gaat. 
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u R door het 
bos.  Aan de T-splitsing gaat u L over het pad 
langs de haag. Loop door tot aan de asfaltweg en 
ga  L. 

Aan de T-splitsing gaat u L over het pad langs de 
haag. Aan het eind gaat u L over de asfaltweg. 
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6. Bij afsluitboom gaat u R over het pad met links 
en rechts open water van de natte natuurparel De 
Grote Vilt, die gevoed wordt met kwelwater.  
 

(Het pad (de Moerbaan) is een  voormalige dam die 
diende om het veen af te voeren. De Grote Vilt 
bestaat uit een veenmoeras dat is ontstaan  circa 
12.000  jaar geleden toen een gedeelte (Maasbocht) 
van de Maas op natuurlijke wijze werd afgesneden. 
Tussen 1850 en 1920 heeft men hier veen 
afgegraven. Tussen 2007 tot 2010 heeft men dit 
gebied hersteld en is deze natuurparel een echte 
oase voor o.a. reigers en ooievaars geworden. Het 
totale gebied De Vilt is 154 ha groot en is in bezit van 

de Stichting het Brabants Landschap). 
Het hoger gelegen pad in de Vilt  is een voormalige 
spoordijk die een onderdeel was van het Duits lijntje, 
een spoorverbinding (1878-1973) die Boxtel met de 
Duitse plaats Wesel verbond).  

 

Aan het eind van de voormalige Maasarm gaat u 
voorbij afsluitboom L over de parkeerplaats en 
volg dan het pad met links de voormalige 
Maasarm/natuurgebied.  Negeer na 600 m klaphek 
rechts. (U verlaat hier de oude Maasarm). Het pad 
buigt naar links.  200 m aan de 4-sprong bij ”t 
letse Verke” gaat u R over de asfaltweg.  Aan de 
T-splitsing gaat u R en u loopt weer Beugen 
binnen. Negeer zijwegen en loop RD 
(Oeffeltseweg). Na 600 m, passeert u de Maria 
Ten Hemelopneming kerk (1955-1957)  
 

(Op 5 okt. 1944 werd de vorig kerk, die uit 1879 
stamde, bij een granaataanval door de geallieerden 
verwoest).   
 

Meteen daarna komt u weer bij het startpunt. 

 
Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 
 

 


