Kuijere van Sint Tunnis nòr Ploeë
Van Sint Anthonis naar Oploo.
Wandeling van Sint Anthonis (Sint Tunnis) naar Oploo (Ploeë) via de Staatsbossen van
Sint Anthonis.
Het natuurgebied de Staatsbossen (S) ligt ten westen van Sint Anthonis en bestaat uit
bos, vochtig heidegebied en een open vlakte met heide, stuifzand en enkele stukken
zandverstuiving bekend als Ullingse Bergen. U treft hier jeneverbessenstruiken en
vliegdennen aan. In de vorige eeuw is hier op grote schaal de grove den aangeplant die
gebruikt werd als stuthout voor de Limburgse mijnen. Enkele vogelsoorten die u hier kunt
aantreffen zijn, afhankelijk van het seizoen: Boomleeuwerik, Kleine Bonte Specht, Zwarte
Specht, Havik, Sperwer, Nachtzwaluw en Wulp.
Routebeschrijving
Route (L=links, R=rechts, RD=rechtdoor, GP=gele pijl)
Met de rug naar bushalte Sint Anthonis, Kolonel Silvertoplaan (1) L (dit is in
tegenovergestelde richting van de bus). Eerste weg R op Lepelstraat. Iets verderop is
rechts de Brink, het centrale dorpsplein met horeca, en de kerk, gewijd aan Antonius Abt
(2).
Weg RD vervolgen (deze gaat over in Molenstraat) en zijwegen negeren. U passeert vier
betonnen bollen aan uw rechterhand. Einde weg, ter hoogte van huisnummer 11, flauw L
aanhouden op driesprong en Molenstraat vervolgen (steeds richting Ullingse Bergen).
Links ligt een oude molensteen van de Sintunnisse molen die hier heeft gestaan (3).
Weg RD vervolgen op Molenstraat. RD en zijwegen (Hoefstraat, Peelkant) negeren. Bij Ysplitsing R aanhouden op Bosweg (richting Ullingse Bergen). Deze verharde weg uitlopen
en zijwegen negeren. Met haakse bocht mee naar R. Links ligt een grote parkeerplaats
(4).
Op kruising, voor restaurant De Heksenboom (H), L. De Heksenboom is vernoemd naar
een grillig gevormde vliegden in het bos. Na parkeerplaats 1e pad R het bos in,
aangegeven met o.a. GP. Scherpe bocht naar R. Meteen daarna op T-splitsing R, volg
GP. Scherpe bocht naar L. Pad slingert. Over houten bruggetje. Pad naar links, voor
helling, negeren. Helling oplopen. Pad gaat weer dalen. Pad maakt scherpe bocht naar L.
Bij pad met kabouter schuin naar R. Meteen daarna op kruising van paden RD, volg GP.
Op kruising van paden RD, volg GP. Pad kronkelt. U passeert een open veld. Op kruising
van paden R, volg GP en roodgele markering. Bij wandelknooppuntenpaal (wkpp) 53 RD,
zijpaden negeren. Op driesprong RD, volg GP. Einde pad door ijzeren hek en meteen
daarna L (5).
Pad langs afrastering blijven volgen en zijpaden negeren. Na enige tijd volgt een
uitgestrekt heideveld aan uw rechterhand. Zittende op het bankje ziet u voor u een grillig
gevormde vliegden op de heide. U volgt voor een groot deel de bosrand. Bij twijfel volg
paal met gele kop. Na ca. 600 m, op kruising met fietspad en ter hoogte van wkpp 51,
RD. Vlak na bosrand ligt links een poeltje. Pad vervolgen door open heidegebied (6).
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Tweemaal op kruising RD, volg GP. Na een ven aan rechterhand, bij wkpp 50, op
kruising RD (7). Op volgende kruising RD, volg GP. U loopt het bos weer in (8). Na 250 m
op kruising L, richting wandelknooppunt 40. Bij paal met groenrode kop RD. Bij houten
blokhut (9) met scherpe bocht mee naar L.
Meteen daarna met bocht mee naar R. Einde pad R op fietspad en door houten hek. Ter
hoogte van blokhut L, volg GP. Breed pad schuin naar L vervolgen. Rechts heeft u zicht
op akkerland (10). Pad maakt bocht naar R en daarna naar L. U loopt tussen vergrasde
heide en akkerland door. 1e pad, ter hoogte van houten slagboom, R. Na slagboom RD
langs akkerland. Op kruising met verharde weg RD over fietspad. Op driesprong, bij wkpp
40, RD langs fietspad. Pad maakt scherpe bocht naar L(11).
Ter hoogte van boerderij met nr 72 R op verharde weg. Na 400 m, op einde weg R op
Peelkant. Met flauwe bocht mee naar R, volg GP. Voor restaurant Tussen Harry en Toon
L en drukke verkeersweg en fietspad oversteken (12).
Aan overkant weg schuin naar L volgen. 1e weg R op zandpad langs fietspad. Met bocht
mee naar R. Scherpe bocht naar L. Na 150 m bij wkpp 81 L. L van beek (Kleine Beek)
(13) lopen.
Pad RD vervolgen op verharde weg en zijpaden negeren. U loopt de bebouwing van
Oploo in. Op kruispunt RD en aan overkant L op fietspad. 1e weg R op Vloetweg. Links
ziet u een kapelletje, wat verderop ziet u de Wielertroon, een kunstwerk samengesteld uit
wielerattributen. Een hommage aan de rijke wielergeschiedenis van Oploo. Op de troon
kunt u gaan zitten om een selfie te (laten) maken. Links ziet u molen De Korenbloem en
rechts de watermolen van Oploo. Na 200 m bent u weer terug bij de bushalte waar u bent
opgestapt (14).
Iets verderop aan uw linkerhand ligt Koffiehuus Ons Moe (15).

Praktische informatie
Wandelafstand
13 km
Start wandeling
Bushalte Sint Anthonis, Kolonel Silvertoplaan, 5845 BK Sint Anthonis (1)
Einde wandeling
Bushalte Oploo, Kerk (13)
Openbaar vervoer
Lijn 23 is een directe busverbinding tussen het begin en het eindpunt van de wandeling.
Kijk voor vertrektijden op www.hermes.nl
Horeca
In Sint Anthonis diverse horecagelegenheden in het centrum en Restaurant De
Heksenboom, Koffiehuus Ons Moe en cafetaria La Marmotte in Oploo (H)
Parkeren
Parkeerplaatsen tegenover bushalte Oploo, Kerk

