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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.   



  blz 2 van 3 

 

Tijdens deze vlakke afwisselende wandeling, loopt u via o. a. veldwegen en door de bossen van Steegberg 
naar het dorp Kronenberg. Het laatste stuk is supermooi! Hier wandelt u geruime tijd over graspaden door  
mooie natuur langs het meanderende Blakterbeekje.  Er staan voldoende zitbanken onderweg waarvan 
enkele met mooie teksten. In  Kronenberg is een leuk terras. U kunt de route inkorten tot 8 km wat ook een 
leuke wandeling is. Bij Tim in Sevenum  start ook wandeling 697.  
 

 
 
Startadres:  Tim Sevenum, Pastoor Vullinghsstraat 33, Sevenum.  Tel: 077-4670895.  
Parkeerplaats tegenover de zaak  op Pastoor Vullighsplein. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,25 km  2.25 uur  19 m  19 m 
 

 
 

978. SEVENUM 11,2 km – 8 km 

1.  Met uw rug naar de ingang van Tim Sevenum 
gaat u R en aan de kruising gaat u RD 
(85Markt/Raadhuisstraat) langs de kerk.  
 

(Op 22 nov. 1944 werd de gotische kerktoren, die uit 
1514 stamde, door terugtrekkende Duits troepen  
opgeblazen. De kracht van de explosie was zo groot, 
dat de hele kerk vernield werd en er een nieuwe kerk 
moest worden gebouwd.  
 

Via de Mariakapel met de mooie glas-in-lood ramen  
kunt u het interieur van de kerk bekijken. In de kapel 
staat ook de basaltzuil nr. X van de “Wegh van Meijl 
op Sevenum”.     
 

Bij deur staat het monument t. h. a  het in 2019 in het 
dorp georganiseerd Oud Limburgs Schuttersfeest, 
een treffen van meer dan 150 schutterijen uit 
Nederlands en Limburgs  Limburg.  
 

De route volgend passeert u meteen links aan het 
Raadhuisplein, waar het voormalig gemeentehuis 
van de voormalig gemeente Sevenum (nu Horst aan 
de Maas)  Hier ziet u links  een waterpartij en rechts 
het grote kunstwerk ‘Nu”. 
 

Negeer bij wkp 85 zijweg links (Raadhuisplein) en 
loop RD (81). Aan de 4-sprong gaat u RD (81/Den 
Eigen). Meteen  daarna aan de Y-splitsing bij 
ANWB-wegwijzer gaat u R (81/Den Eigen) langs 
huisnr. 8 en met links een  kunstwerk. Aan de 
kruising gaat u RD en dan passeert u de  
prachtige klokvormige Onze Lieve Vrouw ter 
Noodkapel (1676), die door de fam. Slots uit 
Helden is gebouwd.  
 

(Volgens de legende werd hier in de 17e eeuw een 
meisje door een uitgehongerde wolf bedreigd. Er 
klonk plotseling een schot en de wolf viel dood voor 
haar voeten neer. Uit dankbaarheid zou toen deze 
kapel zijn gebouwd. In de volksmond wordt de  kapel 
ook wel de kapel van het Wonderbare Schot  
genoemd). 
 

Aan de 4-sprong gaat u L (Schoutstraat). Aan de 
3-sprong gaat u R Luttelseweg.  Negeer zijwegen. 
Na 300 m, vlak voorbij de rechts gelegen 
brandweerkazerne, gaat u bij  wkp 81 R (24) over 
de klinkerweg. Let op! Na 100 m, waar de 
klinkerweg naar links buigt, gaat u RD (pijl) over 
het graspad met rechts de greppel en met links 
het sportpark ’t Spansel (voetbalclub Sparta ’18). 
Aan de doorgaande weg gaat u L (pijl).   
 

2. Na 50 m gaat u R (pijl/Steegbredeweg) over de 
veldweg. Na 100 m aan de 3-sprong bij wkp 24 en 
de basaltzuil “Wegh van Meijl op Seven”  nr. IX 
gaat RD (23) met even verder rondom weids 
uitzicht.  
 

(De basaltzuilen staan aan de van oudsher beruchte 
“Wegh van Meijl op Seven”, die door de vrijwel 
onbegaanbare Peel ging. De tien zuilen staan over 
een afstand van 21 km tussen de dorpen Meijel en 
Seveneum met een onderlinge afstand van een 
Romeinse mijl (=1478 m).  De route voert door het 
gebied waar in 1910 bij het turfsteken de Gouden 
Peelhelm en andere Romeinse voorwerpen zijn 
gevonden, die uit het begin van de 4e eeuw stamden. 
De sage van de Weg van Meijl op Seven verhaalt dat 
een ridder met zijn schildknaap door plaatselijke 
boeren in het veen is gedreven en is vermoord).   
 

Na circa 800 m gaat u aan de  kruising bij zitbank 
en wegkruis , een “oase in het veld” RD (pijl).  
 

(Degene die 8 km loopt, gaat hier R over de veldweg.  
 
 

(Een eindje verder ziet u links aan de bosrand het 3 
m hoge in cortenstaal uitgevoerde oorlogsmonument. 
Op 2 okt. 1942 stortte daar de Short Stirling R9167 
van het 149 Squadron RAF neer, na te zijn 
beschoten door een Duitse nachtjager waarbij de 7 
bemanningsleden om het leven kwamen). 
 

https://www.timsevenum.nl/


  blz 3 van 3 

 

Na 600 m gaat u aan de T-splitsing L richting huizen. 
Aan de kruising bij infobordje en wkp 21 gaat u R 
(20). Ga dan verder bij **** in punt 3). 
 

Steek de asfaltweg over en loop RD (pijl).   
 

(Als u hier R gaat, dan komt u na 250 m bij een 3 m 
hoog in Cortenstaal uitgevoerd oorlogsmonument.  
Op 2 okt. 1942 stortte daar de Short Stirling R9167 
van het 149 Squadron RAF neer, na te zijn 
beschoten door een Duitse nachtjager, waarbij de 7 
bemanningsleden om het leven kwamen). 
 

Negeer bospad links en dan loopt u het 
Steegberg bos in. Aan de ruime Y-splitsing gaat u 
R. Aan de 3-sprong bij wandelmarkeringspaal 
gaat u RD. (U verlaat hier de wandelmarkering). 
Negeer zijpaden en blijf het bospad geruime tijd 
RD volgen. Na 1 km gaat aan de kruising bij 
zitbank R (pijl).  
 

(Mogelijk hoort u hier het gegil van mensen, die hier 
in het vlakbij gelegen attractiepark Toverland in de 
achtbaan zitten).  
 

Na 250 m gaat u aan de 4-sprong R (pijl). Aan de 
kruising gaat u RD (pijl).  300 m verder aan de 3-
sprong voorbij het bijzondere devotiekruis en bij 
leuke zitbank gaat u bij wkp 35 L (34) over het 
bospad.  Aan de 3-sprong gaat u L.  Aan de T-
splitsing bij wkp 34 gaat u R (21) over de 
grindweg.   
 

3. Let op!  Bij de ingang van de visvijvers (Camps 
Koel) van H.S.V. de Peelvissers gaat u R naar de 
vijver. Vlak voor de vijver gaat u L en houd dan 
rechts aan tussen de twee vijvers door.  Aan het 
eind van de linker vijver gaat u L en u loopt weer 
tussen twee vijvers door. Houd links aan en ga 
aan de T-splitsing bij ijzeren paaltje R omhoog 
naar de picknickbank, een fijne pauzeplek.  Ga 
door het klaphek en ga dan L over de asfaltweg. 
Aan de kruising bij wkp 21 gaat u RD (20) *****en 
u passeert meteen rechts uitspanning Swinkels, 
de voormalige boerderij Zeelen/zie infobordje. 
 

(Na 300 m passeert u een rij eiken met vogelkastjes. 
Hier bij de boerderij (13) staat een eikenhouten 
devotiekruis uit circa 1900. .Zie infobordje). 
 

4. Aan de Y splitsing gaat u R (Simonstraat) en u 
loopt het dorp Kronenberg binnen.  
 

(Hier ziet u voor u de O. L. Vrouw van Goede 
Raadkapel (1932)).  
 

Negeer  zijwegen.  
 

(Na ruim 300 m passeert u rechts de H. Familiekapel 
(1945/zie infobordje)).  
 

Na 500 m gaat u aan de T splitsing voor het 
aardig optrekje (huisnr. 5)  L. Bij basisschool 
Kroevert gaat u aan de  T-splitsing voor de 
karakteristieke met trappengevel gebouwde 
Theresia van het Kind Jezuskerk (1931) en de 
aangebouwde pastorie R over het trottoir langs 
huisnr. 3.  Aan het eind bij zitbanken, zwerfstenen 
en fonteintje gaat u R. Meteen daarna voorbij 
huisnr. 102 en bij liggende bijzondere boomstam 
gaat u L (Kerkepedje) over het tegelpad.  Aan de 
kruising bij brug gaat u RD over het graspad met 

links de Blakterbeek.  Steek de asfaltweg over en 
loop bij wkp 17 RD (16)  over het grindpad. Na 500 
m gaat u aan de kruising bij wkp 16 RD over de 
asfaltweg met rechts hoeve de Nachtegaal (nr. 8). 
Negeer veldweg links naar het Sint-
Donatiuskapelletje (1929), dat gebouwd is door 
Frans Wijnen om gespaard te blijven voor 
natuurgeweld en onweer.  Volg nu geruime tijd de 
rustige smalle asfaltweg met links het 
natuurgebied Heesbeemden waar door het  
meanderende beekje stroomt. Na 800 m gaat u 
aan de T-splitsing bij wkp 13 en schaapstal R 
(12).  (Bij de schaapstal staat een zitbank, een leuke 
pauzeplek).  
 

5.  Let op! Na 100 m gaat u L over het graspad  
met links het Blakterbeekje.  Na 50 m gaat u aan 
de 3-sprong R (pijl) met rechts het beekje/oude 
knotwilgen. Aan de T-splitsing bij wkp 12 steekt u 
R de brug over en ga dan meteen L (29) over het 
pad met links de beek/knotwilgen en rechts een 
weiland. Bij breed houten hek gaat u door het 
klaphek en loop RD (pijl) verder langs het 
meanderende beekje  met links een 
insectenhotel.  
 

(Hier bij breed houten hek staat rechts een 
uitkijkwand). 
 

Bij klaphek en wkp 29 gaat u RD (2) met links een 
8 m hoge nestplaats voor ooievaars. Bij 2 
klaphekjes loopt u RD.  
 

(U verlaat hier de pijl. Hier bij klaphekjes staat links 
bij bruggetje een zitbank. Rechts aan het pad staan 
ook zitbanken).  
 

Na het volgend klaphek loopt u verder RD met 
rechts een laagstamboomgaard en links nog 
steeds het beekje. Steek de doorgaande weg over 
en loop RD (pijl) over het pad verder langs het 
Blakterbeekje.  .Negeer klaphek links.  
 

(Hier staat links een windwatermolen, die begint te 
draaien vanaf windsnelheden van 3 m/sec.. U loopt 
hier door het Blakterbeekpark, dat begraasd wordt 
door schapen). 
 

Negeer  volgende klaphek links waar links op de  
heuvel een totempaal staat, die in 2007 is 
gemaakt door de kinderen die deelnamen aan het 
kindervakantiewerk. Meteen daarna aan de 4-
sprong bij  bruggetje en wkp 2 gaat u RD (4) door 
het klaphek en volg verder het pad langs het 
meanderende beekje. Aan het eind gaat u door 
het klaphek en aan de rotonde  de Derperschâns 
met het grote kunstwerk De Zaerumse Aezel gaat 
u R (Steinhagenstraat) en u passeert meteen 
rechts de terug gelegen St. Antoniuskapel (begin 
18e eeuw).  Neem nu de derde weg R (Pastoor 
Vullinghsplein). Aan de 3-sprong gaat u L en 
komt u bij Tim, de sponsor van deze wandeling, 
waar u nog iets kunt eten of drinken. 
 

(Op de Markt staat een oude waterpomp en het beeld 
van de tweekoppige ezel “De Zaerumse Ezel”, het 
symbool van de Sevenumse ('ut Ezelsriek) carnaval. 
Links ziet u de mooie gevel de Gaper en rechts Hoês 
Kupkes  (nr.4), een voorbeeld van het boerdijtype uit  
de 18e eeuw).  


