Wandelroute 2 - ALTWEERTERHEIDE - 11,5 km.
Tijdens deze vlakke en gemakkelijke wandeling wandelt u door de bossen van de Altweerterheide
naar het prachtige ven “De Grote IJzeren Man”. Dan wandelt u langs mooie vennetjes en langs
beekjes door de prachtige natuur van het IJzeren Man gebied. Tijdens de terugweg passeert u een
hertenkamp en een leuk heidegebied. Onderweg passeert u veel zitbanken. Aan het eind van de
route komt u weer terug bij ons gezellige eetcafé met het mooie en groot terras met speeltuin voor
de kinderen.

Startadres:

Eetcafé – Zaal
Schuttershoeve
Grotesteeg 10
6006 TE Weert – Altweerterheide.
Tel. 0495 533 984
www.schuttershoeve.nl

Gps afstand: 11500m

Neem op de A2 afslag Kelpen-Oler en volg Weert. Aan de
verkeerslichten links richting IJzeren man. Aan verkeerslichten
rechtdoor. Aan de rotonde links en volg alsmaar de weg tot in
Altweerterheide.
In Altweerterheide met de kerk aan uw rechterhand neemt u
de eerste weg rechts. Rij het dorp uit en aan de kruising
rechtdoor. Rij voorbij de speeltuin rechts de parkeerplaats op.

Looptijd: 2.25

Hoogteverschil: 10 m

1.

Met uw rug naar het restaurant gaat u L en
meteen aan de kruising RD richting het dorp. Ga
aan de T-splitsing in Altweerterheide L en aan de
3-sprong voor de kerk RD. Neem de eerste weg L
(pastoor Schippersstraat). Neem de eerste weg R
(Lindenhof). Negeer alle zijwegen en voorbij
huisnr. 15 buigt de weg naar rechts. Ga tegenover
huisnr. 9 L het beklinkerde pad in (Bolle Jan
route). (De Bolle Jan route wordt verder in de
tekst afgekort als BJr). Aan de T-splitsing L over de
smalle asfaltweg (Bolle Jan route). Aan de 3sprong met een veldweg L de asfaltweg blijven
volgen. U komt aan de kruising bij de bosrand
(Grote Steeg). Hier RD het bospad in (55). Neem
het eerste bospad R (55). Aan de T-splitsing L (55
en Bolle Jan route). U passeert een grote akker en
dan aan de kruising bij de bosrand RD het bospad
in (U verlaat dus 55 en Bolle Jan route).

2.

Aan de 3-sprong waar het hoofdpad naar links
buigt RD. Negeer een inrit rechts en kort daarna
aan de schuine T-splitsing R. U komt aan de
voorrangsweg. Steek de weg over en ga R. Voorbij
huisnr. 8 aan de kruising L de grindweg in (Bolle
Jan route). Aan de T-splitsing L over de asfaltweg
(BJr). U passeert een picknickbank en neem de
eerste weg R (Kruisbergenweg) (BJr). Let op! Na
25m R een smal voetpaadje in (oranje bol). (Volg
nu zeer geruime tijd tot nader order de oranje
bol). Het pad buigt naar links langs het kanaal.
Aan de kruising bij de brug RD het graspad volgen
langs het kanaal. U komt aan een T-splitsing met
fietspad. Hier even R en na 10m L het voetpad in.
Na 15m aan de T-splitsing R. (Links ziet u het grote
ven Grote IJzeren Man).

3.

Aan de 3-sprong L en neem meteen het linker
paadje dat betegeld is. U passeert wat zitbanken
en aan de verharde 3-sprong L over het
geasfalteerde voetpad. Aan het eind door een
ijzeren doorgang en volg het voetpad RD langs het
fietspad. Blijf op het onverharde voetpad tot bij
de inrit naar het zwembad (Geurtsvenweg). Hier L
en na 50m R de weg in langs de parkeerplaatsen.
Aan het eind van de parkeerplaats komt u bij een
groot bord Natuur- en Milieucentrum. Hier RD het
bospad in dat meteen naar links buigt. (we volgen
nog steeds oranje). U komt aan een kruising met
een brede grindweg. (U kunt hier even 20m links
gaan voor een mooi uitzicht op het ven).

4.

Hier RD. Ga na 10m R de houten trap af en volg
het vlonderpad door het moeras. Ga de trap op
en volg het bospad RD. Links ziet u prachtige
vennetjes en meteen daarna aan de 3-sprong RD.
Na 30m aan de Y-splitsing R aanhouden. Neem
voor een zandvlakte en info bord Kempenbroek
het eerste pad R en na 20m aan de 3-sprong L.
Het pad loopt iets omhoog en u passeert een
zitbank. Houdt dan rechts aan. Aan de kruising
met zitbank L (5km). Negeer een zijpaadje rechts
en kort daarna aan de 3-sprong met zitbank L. Het
pad loopt door een mooi heidegebied en aan de
3-sprong met zitbank R de brug over. Meteen aan
de kruising R over het half verharde grindpad. Blijf
nu geruime tijd de beek volgen tot aan de kruising
bij de rode viersprongbrug.

5.

Hier RD (We verlaten heel even de oranje route).
Neem na 100m het eerste bospad L (We volgen
weer tot nader order de oranje route). Aan de 3sprong met zitbank R. Aan de ongelijke kruising
voor de beek RD langs de beek en negeer de brug
links. Aan de kruising met de brug RD de beek
volgen. Aan de volgende kruising met stenen brug
ook RD de beek volgen. Bij de volgende brug R,
steek het fietspad over en ga RD de bosweg in
langs de slagboom. Aan de T-splitsing bij de
bosrand R (We verlaten hier de oranje route).
Volg geruime tijd de veldweg tussen de grote
akkers door, dan buigt de weg naar links. Aan de
T-splitsing R over de asfaltweg langs huisnr. 27.
Aan de kruising met de voorrangsweg RD. Neem
na 300m schuin L het graspad (BJr). U passeert
een zitbank (8,7km). Aan het eind van het graspad
L over de asfaltweg (BJr).

6.

Aan de kruising met de voorrangsweg RD de
grindweg in (Heihuisweg) (BJr). Negeer na 40m de
veldweg links. Aan de kruising L de veldweg in.
Aan de kruising R het smalle bospaadje in. Aan de
Y-splitsing voor een heuveltje L aanhouden. U
loopt nog door een leuk heidegebiedje. Negeer
een zijpad links en loop RD over een heuveltje
heen. U komt bij een veldweg. Hier L (BJr) en
meteen aan de 3-sprong R. Aan de kruising met
de verkeersweg L terug naar het café waar u nog
iets kunt eten of drinken.
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