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blz 2 van 3
Deze wandeling bestaat uit twee mooie lussen, verbonden met een verbindingsstuk. U kunt ook kiezen
voor de afstand van 6 km. Tijdens deze vlakke afwisselende wandeling wandelt u door de mooie bossen
van natuurgebied Vlakwater naar het Sint-Odapark waarin bijzondere kunstwerken staan. Na nog een stuk
door het bos wandelt u via het verbindingsstuk naar het Loobeekdal waar u geruime tijd doorheen struint
langs de Loobeek. U komt in Merselo waar een café ligt. Een leuke pauzeplek. Dan passeert u de mooie
windmolen Nooit Gedacht, waar het meel vandaan komt voor de pannenkoeken van De Perdstal. U wandelt
geruime tijd door de bossen en dan passeert u een camping waar in de zomer iets kunt drinken. U struint
weer enige tijd langs de Loobeek en via de verbindingsweg komt u in Venray. Via verrassende paadjes
komt u weer bij het restaurant met ruim terras. Onderweg staan genoeg zitbanken. Na regenval kunnen de
graspaden soms drassig zijn, draag dan hoge wandelschoenen. TIP: U kunt de wandeling ook starten op
de openbare parkeerplaats bij de windmolen in Merselo (Grootdorp 95) en dan na 8 km lekker een
pannenkoek eten bij De Perdstal! Start dan bij punt 5.
GPS-afstand 14500 m, looptijd 3.15 uur en hoogteverschil 13 m.

Startadres: Pannenkoekenrestaurant De Perdstal, Kempweg 164, Venray. Tel:0478-206206.
Openingstijden: woensdag t/m zondag van 11.00 tot 20.00 uur, tijdens schoolvakanties (Zuid-Nederland)
dagelijks open vanaf 11.00 uur. U mag gratis parkeren op de parkeerplaats.

996 VENRAY 14,5 km – 6 km
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de
asfaltweg en ga L (Kempweg). Negeer zijweg
rechts (Oerallaan). Aan de kruising met de
voorrangsweg (Weg in den Berg/Kempweg) gaat
u L over de bosweg. Negeer zijpaden. Aan de
asfaltweg gaat u R langs huisnr. 19. Aan de
3-sprong bij zitbank en wandelknooppuntpaal
(wkp) gaat u L over het fietspad. Na 50 m gaat u
R het bospad omhoog. Aan de 4-sprong gaat u
RD. Vlak daarna, aan de 4-sprong, gaat u R de
zandheuvel omhoog. Loop RD over de
zandheuvel omlaag. Aan de ruime 3-sprong bij
wit paaltje gaat u L over het zandpad langs de
wandelmarkeringspaal (wmp) Aan de 4-sprong
gaat u RD (pijl). Aan de volgende 4-sprong gaat u
verder RD (wit). Steek nu RD de grote zandvlakte
over richting zitbank. Bij deze zitbank gaat u L.
2.
Meteen
daarna
gaat
u
bij
het
schapenkunstwerk L over de asfaltweg. Negeer
bospaden. Tegenover zitbank en vóór grote
betonbakken gaat u L over het bospad langs de
afsluitboom. Aan de 4-sprong gaat u R over de
bosweg. Aan de volgende 4-sprong gaat u L
langs het weiland. Voorbij 3 dunne bomen, die
op het pad staan, gaat u aan de 4-sprong R over
het bospad. Aan de volgende 4-sprong gaat u RD
door het donkere naaldbos Negeer zijpad rechts.
Aan de 3-sprong gaat u L. Aan de T-splitsing
gaat u R over het brede bospad (pijl).
3. Na 40 m gaat u aan de 4-sprong L (pijl) over het
bospad. (Let in dit bos goed op de beschrijving!).

Negeer zijpad links. Even verder gaat u aan de
3-sprong L (pijl). Aan de 4-sprong (pijl) gaat u
RD omhoog, over een heuvel. Negeer twee
zijpaadjes links. Aan de 3-sprong gaat u R. Aan
de asfaltweg wkp 20 gaat u R (24). Meteen daarna
gaat u aan de 4-sprong L (pijl) (Hoopweg). Aan
de 3-sprong met de Hardeweg gaat u R. Aan de
kruising gaat u RD (Weversven). Na 10 m gaat u
bij wkp 12 L (23) over de bosweg.
4. Na 800 m gaat u aan de T-splitsing wkp 23 R
(34) over de veldweg.
(Degene die 6 km loopt, gaat hier L over de veldweg.
Ga dan verder bij **** in punt 7).
Aan het eind van de veldweg loopt u RD over de
asfaltweg. Na 10 m gaat u aan de T-splitsing bij
picknickbank R over de asfaltweg.
Meteen
voorbij brug gaat u R over het graspad met rechts
van u de Loobeek. U struint nu geruime tijd door
het Loobeekdal. Aan de 4-sprong bij zitbank en
ijzeren hek, wkp 26 gaat u L (4) door het klaphek.
Volg dan RD het graspad langs de sloot. Aan het
eind gaat u door het klaphek en volg RD de
veldweg. Aan de T-splitsing gaat u L. Na 50 m
gaat u aan de kruising bij Mariakapel (1954) en
wkp 4 R (5) over de klinkerweg.
(Maria wordt in deze kapel behalve als moeder van
Jezus afgebeeld als koningin van alle mensen: ze
staat op een halve bol die de wereld voorstelt.

Met haar voet vertrapt ze een slang. Die staat als
symbool van het kwaad dat ze overwint).
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(U kunt ook over de weg lopen. Ga dan op de hoek
van de bomenrij en het campingterrein bij infobord en
wkp 42 L over het bospaadje).

Aan de 3-sprong gaat u L over de asfaltweg en u
loopt het dorp Merselo binnen.
Aan de
T-splitsing, voor café Den Tommes, een leuk
pauzeplek, gaat u L. Neem de eerste klinkerweg R
(Pastoor de Botstraat). Aan de T-splitsing voor
huisnr. 17 gaat u L. Aan de volgende T-splitsing
gaat u R langs huisnr. 89. Negeer zijweg rechts.

Voorbij de parkeerplaats loopt u RD door het
weiland. Stap in de rechterhoek over de draad en
ga bij infobord en wkp 42 L (30) over het paadje.
Volg het pad achter het campingterrein en door
de bosstrook, geruime tijd.

5. Voorbij de mooie windmolen Nooit Gedacht
(1867) gaat u L langs de parkeerplaats en volg RD
de veldweg.
(Op deze plek stond in 1662 al een (standerd)molen.
Het meel van de pannenkoeken van de Perdstal
komt hier vandaan).
Bij zitbank negeert u bosweg rechts.
Bij
afsluitboom loopt u het bos in. Na 20 m gaat u
aan de 3-sprong bij wmp L (pijl) over het bospad
langs een naaldbos. Negeer bospaadje rechts.
Het pad buigt naar rechts langs een hoge
afrastering. Let op! Waar het pad rechts omhoog
buigt, gaat u L (pijl) over het soms met bladeren
bedekt bospaadje. Na 40 m gaat u aan de
T-splitsing wkp 48 R (51) over de veldweg langs
de bosrand. Negeer pad rechts. Aan de 3- sprong
bij wkp 51 gaat u L (49) over het bospad langs het
naaldbos. Aan de volgende 3-sprong bij poel gaat
u RD langs de zitbank.
Steek bij wmp de
asfaltweg over en ga RD over de bosweg. Negeer
bosweg rechts (privé).
6. Neem bij wmp het eerste bospad R. Aan de
3-sprong gaat u L over het bospaadje. Aan de
ongelijke 4-sprong gaat u R over de bosweg
langs de wmp. Aan de 3-sprong bij wmp gaat u
RD. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong bij wmp L
over het bospaadje. Aan de Y-splitsing bij wmp
gaat u L. Bij de volgende wmp buigt het pad
naar links.
(Een eindje verder passeert u links een uitkijktoren
(zonder trap) en rechts een waterpoel met
schuilhutje,
een
leuk
pauzeplekje).
Aan de T-splitsing bij afsluitboom gaat u R.
Negeer bospaadje links. De veldweg buigt naar
links en dan komt u bij camping De Linde waar u
in de zomer iets fris kunt drinken bij de kiosk.
Steek de weg over en ga R over de parkeerplaats
door de weide.

7. Aan de 3-sprong bij zitbank en wkp 30 gaat u R
(31) over het pad langs de sloot. Aan de 3-sprong
bij hoge biels wkp 31 gaat u L (27) over het
graspad langs de Loobeek.
(Hier bij de 3-sprong zijn ze vanaf 31 augustus 2020
begonnen met de bouw van een volmolen).
Bij ijzeren hek gaat u L door het klaphek en dan
meteen weer R door het volgende klaphek.
U passeert een vennetje met zitbank, een leuk
pauzeplekje. Aan het eind bij de brug en wkp 27
gaat u R over de asfaltweg. Aan de 3-sprong bij
picknickbank gaat u L (Weversven). Meteen
daarna aan de Y-splitsing bij wkp gaat u R (23)
over de veldweg, die u geruime tijd RD volgt. Aan
de 3-sprong met bosweg wkp 23 loopt u RD (22).
**** Voorbij het huis “Jans Lust” gaat u aan de
kruising L over de asfaltweg. Na geruime tijd
gaat u aan de volgende kruising RD over het
trottoir langs het fietspad en u loopt Venray
binnen. Aan het eind loopt u RD. Negeer zijweg
links (Brennerlaan).
8. Let op! Na 40 m gaat u bij tweestammige boom
L via rioolbuis over het bospaadje. Negeer bij
volgende tweestammige boom zijpaadje links. Na
30 m gaat u aan de Y-splitsing L. Na 50 m gaat u
aan de T-splitsing L (pijl) over het pad. Daarna
gaat u de 4-sprong RD langs een hoge
hulststruik. Negeer zijpaadjes rechts en links
naar woningen. Aan de asfaltweg bij huisnr. 6
gaat R. Negeer zijweg rechts (Matterhornlaan).
Aan de T-splitsing gaat u L. Meteen daarna gaat u
bij wkp 21 R (19) over de bosweg. Na 30 m gaat u
scherp R over het eerste bospad (pijl). Negeer
zijpaadje rechts. Bij woning buigt het pad naar
links. Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong R
(pijl). Even later komt u bij het restaurant De
Perdstal, de sponsor van de wandeling, waar u
een heerlijke pannenkoek kunt eten. De
vriendelijke uitbaatster Ilse vermeent graag wat u
van
de
wandeling
vond.
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