
 

Coöperatie Herenboeren Land van Weert 

Herenboerderij Alt Weert | Grote Steeg 1 | 6006 TE Weert 
 

rolstoel/wandelwagenversie 
 
Welkom bij de wandeling vanuit het Natuur en Milieucentrum  de IJzeren Man 
naar onze Herenboerderij “Alt Weert”. 
 

Op stap naar de Herenboerderij (ca 4 kilometer) 
Ga door de tuin van het Natuur- en Milieucentrum en ga op het einde na het 
bruggetje linksaf.  
Aan het einde van dit pad gaat u rechtsaf richting klimbos.  
Bij de kinderboerderij linksaf het brede pad in tussen de dierenweides. 
Ga door tot de T-splitsing en het geasfalteerde fietspad. Ga hier linksaf.  
U vervolgt de route via het fietspad tot café Dennenoord (fietsknooppunt 77). 
Ga hier rechtsaf. 
Blijf de asfaltweg volgen tot over het bruggetje. 
Sla rechts af en vrijwel direct weer links af (Rembrandtlaan). 
Aan het einde van deze brede laan linksaf en meteen weer rechtsaf de 
grindweg in. 
Op de T-splitsing linksaf (Dijkerstraat). 
Ga de eerste weg links in en na 100 meter ligt rechts de Herenboerderij waar u 
welkom bent om een kijkje te nemen. 
Hier kunt u pauzeren en rondkijken op de boerderij. 
 

Terug naar het Natuur- en Milieucentrum (ca 3 kilometer) 
Verlaat de Herenboerderij ga linksaf en op het kruispunt (Dijkerstraat) rechtsaf. 
Tegenover huisnummer 95A gaat u rechts een smal pad in. 
Bij het bankje links aanhouden. 
Aan het einde van het smalle pad linksaf en met de bocht mee naar rechts. 
Volg deze weg tot de kruising met de Rembrandtlaan en ga hier linksaf. 
Bij de T-splitsing rechts en daarna linksaf over het bruggetje (IJzerenmanweg). 
Volg deze weg tot u weer bij café Dennenoord bent. 
Ga hier rechtsaf tot de voorrangsweg. 
Voor de voorrangsweg gaat u linksaf het wandelpad op langs het water.  
LET OP: het wandelpad heeft wat hobbels, u kunt ook bovenlangs over het 
fietspad gaan. 
U komt boven uit bij een fietspad met links daarvan een wandelpad.  
U blijft op het wandelpad en passeert het zwembad. 
Via de parkeerplaats gaat u terug naar het startpunt. 
 


