
Wandeling over de percelen van Herenboerderij Land van Weert (ca 5 km) 
 
RA =rechtsaf    LA=linksaf 
Vertrekpunt parkeerplaats Lamershof 
Altweerterkapelstraat 3a Weert 

of Vertrekpunt parkeerplaats 
Isidorus/Welkoop 
Mastenbroekweg 2 Weert 

Verlaat de parkeerplaats  en ga LA de 
Altweerterkapelstraat in.  
Na huisnummer 14 RA een breed graspad 
in langs een klimophaag en eikenbomen. 

 Verlaat de parkeerplaats en loop de 
Mastenbroekweg in langs de 
benzinepomp. 
1ste Weg RA Altweerterkapelstraat in. 
Na huisnummer 21 linksaf een breed 
graspad in langs een klimophaag en 
eikenbomen. 

 
Na de minigolfbaan en een akker aan de rechterkant kom je bij een paaltje met draad.  
Ga hier RA met de paaltjes aan je rechterhand. (dit is de boomgaard van de Herenboeren) 
Loop LA tussen de 5de en 6de rij fruitbomen door.  
Verderop de sloot aan je linkerhand houden. 
Einde boomgaard RA en na de beukenhaag LA. 
Op dwarsweg in bos RA (je verlaat het perceel van de Herenboeren). 
Bij de asfaltweg (van Goghlaan) LA. 
Einde weg LA de Dijkerstraat in en meteen RA de onverharde weg in (paarse route). 
Eerste kruising LA en daarna einde weg RA (Breuvensweg). 
Na de sloot (Meilossing) en een hekwerk, op de kruising LA (de akker rechts is van de 
Herenboeren). 
Einde weg LA en bij volgende dwarsweg weer LA (je verlaat de paarse route en steekt de 
Meilossing weer over). 
Na ca. 150 meter RA Hoogbeemdenweg. 
Na ca. 200 meter tegenover perceel:  “Hoop op zegen”  LA een pad tussen eikenbomen in. 
Het pad komt uit op een perceel van de Herenboeren. Volg het pad rechtdoor. 
Einde LA en even later RA tussen twee vierkante palen door. 
Einde RA het grindpad op en op de asfaltweg RA (Dijkerstraat). 
Na huisnummer 69 LA de sloot over (dit perceel is weer van de Herenboeren). 
Meteen LA de sloot volgen of als dit te modderig is de paaltjes met ijzerdraad volgen. 
Einde RA (even verderop ligt aan je linkerhand de woning van boer Daan en zijn gezin). 
Volg dit pad met de bocht mee naar rechts langs de grote eikenbomen. 
Ga rechtdoor door de boomgaard en aan het einde RA langs de draad. 
Aan het einde van de draad voor een akker LA terug naar de Altweerterkapelstraat. 
 
Ga hier LA om terug te gaan naar de 
parkeerplaats Lamershof. 

of Ga hier RA en aan het einde van de weg 
LA om terug te gaan naar de 
parkeerplaats Isidorus/Welkoop. 

 
 


