472. MEIJEL 11,8km – 10km (17km)
www.wandelgidslimburg.com
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u door bossen en velden naar het Nationaal Park De Groote Peel.
Na een mooi stuk door de Peel gaat de terugweg langs het gehucht Nederweerterdijk en door het
Simonhoekse bos. Neem voor onderweg zelf proviand mee, er staan enkele zitbanken. U kunt de
wandeling uitbreiden met wandeling 507 tot 17km door naar het Bezoekercentrum De Pelen te lopen. Daar
kunt u pauzeren bij De peelkiosk.
Startadres: Terras Oppe Koffie, Raadhuisplein 3, Meijel. Tel:077-3746174. (Dagelijks open van 09.30 tot
16.30 uur, dinsdag en donderdag gesloten).
U kunt gratis parkeren op de parkeerplaats links van de zaak, navigatie: Tomveld.

Gps afstand: 11800m, Looptijd: 2.20, Hoogteverschil:19m
Attentie: Vanwege het broedseizoen van de vele vogels die in Nationaal Park De Groote Peel verblijven, is een
groot deel van het gebied van 15 maart tot en met 15 juli gesloten. In het najaar doen veel trekvogels De Groote
Peel aan en is er een najaarsluiting van 15 oktober tot 1 december. In deze periodes kunt u wel de wandeling
van 10km lopen.
Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl
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472. MEIJEL 11,8km – 10km (17km)
1.
Met uw rug naar Oppe Koffie gaat u L en
meteen L door de Dorpsstraat. Aan de kruising
bij hotel de Zwaan RD. Negeer de zijweg rechts
richting Neerkant. Negeer 2 zijwegen links en
negeer 1 zijweg rechts (In de Haag). Volg het
trottoir en aan de asfaltweg bij de autogarage,
gaat u R (Aan de Kremmer) langs een kapelletje.
Volg het trottoir tot aan de voorrangsweg, (niet de
Provinciale weg!) Steek de weg over en ga RD
over het fietspad. Na 50m L de verkeersweg
oversteken en RD het brede graspad in tussen de
groene afrasteringen.
2. Aan de T-splitsing bij de bosrand R. Aan de
T-splitsing voor een wit huis L over de veldweg.
Aan de kruising RD en na geruime tijd aan de
ongelijke kruising R.
Bij de kruising van
bospaden RD.
Aan het eind RD over de
beklinkerde weg langs een clubgebouw van de
schutterij. Aan de T-splitsing L naar de
voorrangsweg. Steek de weg over en ga R over
het fietspad. Na 50m, meteen voorbij de hoge
mast L een smal graspaadje in (Gras kan hoog
staan). Aan het eind L de asfaltweg in langs een
rij bomen (Zone 60). Voorbij de laatste huizen
aan de kruising RD (Vossenberg).
3. Na geruime tijd aan de T-splitsing R over de
asfaltweg. Nadat de asfaltweg linksaf buigt gaat u
rechdoor de veldweg in. In het bos passeert u een
slagboom en dan komt u aan een 3-sprong.
(Degenen die de 10km lopen gaan hier L het bospad
in en blijven de Vossenbergroute volgen (u passeert
hier 2 kazematten). Aan het eind van het bos R, na
ongeveer 200 meter buigt deze veldweg naar links.
Aan de T-splitsing R over het fietspad. U komt aan
een 3-sprong met rechts een veerooster en klaphek.
(Degenen die de route 507 lopen naar het
Bezoekerscentrum de Pelen gaan hier R door het
klaphek en volgen wandeling 507 vanaf punt 2**)
Hier L over de veldweg. Volg dan verder punt 5 vanaf
***).
4. Hier RD en we lopen het Nationaal Park de
Groote Peel binnen Volg geruime tijd het graspad
langs de beek tot aan een kruising bij de brug.
Hier L het brede graspad in. Het pad maakt twee
haakse bochten en volg dan geruime tijd het
brede graspad. Links ziet u een ven. Aan de 3sprong met veeroosters RD door het klaphek en
volg verder het graspad. Na 200m aan de 3-

sprong (waar u rechts een groot ven ziet) L het
graspad in (16). Aan de volgende 3-sprong L (17).
Het pad buigt naar rechts en u passeert weer een
veerooster. Blijf geruime tijd het pad volgen, dan
passeert u nog een veerooster. Negeer een
zijpad rechts en loop door tot een duidelijke 3sprong voor een heuveltje (paaltje 17 en
rood/witte X). (U kunt hier R gaan en wandeling 507
volgen naar het Bezoekerscentrum De Pelen).
5. Hier L, iets omhoog. Negeer zijpaden en ga
weer langs een veerooster. U komt aan een 3sprong met een veldweg en fietspad, hier RD over
de veldweg. ***Negeer een zijpad rechts. #Volg
RD het geasfalteerde fietspad. Het pad buigt naar
rechts en na 50m aan de 3-sprong L over de
asfaltweg. Aan de voorrangsweg L over het
fietspad.
Neem de eerste asfaltweg R
(Scheidingsweg).
Neem na 300m de eerste
onverharde weg L, een mooie bomenlaan. De
beschrijving kan even weg want we volgen deze
mooie weg geruime tijd tot aan de asfaltweg.
6. Steek de asfaltweg over en ga RD het bospad
in. U wandelt geruime tijd door het naaldbos en
aan de T-splitsing met een veldweg L. Na 40m R
langs een zitbank. Negeer een zijpaadje rechts.
We komen aan een 3-sprong hier L. Kort daarna
ziet u links een akker. Negeer een zijpaadje
rechts. Aan de T-splitsing met een brede bosweg
R.
Negeer alle zijpaden en u passeert een
schietterrein. Voorbij het schietterrein aan de
ruime kruising RD langs een vakantiewoning.
7. Negeer zijpaden en volg de weg RD langs een
camping.
Aan de 3-sprong met rechts een
sportveldje RD. Negeer een bospad links en dan
loopt u rechts van de bosrand. Aan de Tsplitsing R over de asfaltweg. Aan de volgende
T-splitsing L door de bebouwde kom. U komt aan
de voorrangsweg. Steek de weg over en ga R
richting de garage. Aan de 3-sprong voor de
garage L en we lopen weer Meijel binnen. Negeer
nu alle zijwegen en volg de Dorpstraat tot aan de
3-sprong met het Raadhuisplein. Ga hier R terug
naar Oppe Koffie, de sponsor van deze
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken.

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.
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