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Wandelroute – Noord-Brabant – DR 2018.03 
Deze Op Verkenning beschrijft een 13,4 km lange wandeling door de uitwaarden van de 
Maas en langs de in het voorjaar bloeiende Maasheggen met Cuijk, Station als beginpunt en 
als Beugen, bushalte Hagelkruisstraat als eindpunt. 
 
De wandelroute is op de kaart te bekijken via: www.afstandmeten.nl/in-
dex.php?id=1966028.  
 
De verdeling verhard/onverhard van het wandelgedeelte is 25/75%. 
 
OV naar Cuijk, Station en van Beugen, bushalte Hagelkruisstraat 
Raadpleeg hiervoor www.9292ov.nl of de website van NS: www.ns.nl. Omdat de bushalte 
slechts tot aan het einde van middag wordt bediend zijn hieronder de vertrektijden opgeno-
men. 
 
Bus 84 Breng vanaf Beugen, bushalte Hagelkruisstraat: 

• In de richting Cuijk, Station: 
o Van ma – vrij .15 en .45 tot en met 19.45 
o Tijdens schoolvakanties alleen .28 tot en met 19.28 
o Op za en zo .25 tot en met 17.25 

• In de richting Boxmeer, Station 
o Van ma – vrij .17 en .47 tot en met 19.17 
o Tijdens schoolvakanties alleen .09 tot en met 19.09 
o Op za en zo.06 tot en met 17.06 

Ook buurtbus 238 Arriva bedient deze halte 

• In de richting Cuijk, Station op ma – vrij en in de schoolvakanties: .13 tot en met 
18.13 

• In de richting Boxmeer, Station op ma – vrij en in de schoolvakanties: .51 tot en met 
17.51 

• De buurtbus is handig voor de horecagelegenheden in het centrum van Boxmeer; 
stap daarvoor uit bij Boxmeer, bushalte Wijerplein. 

 
Wandelroute 

1. Wandel naar de voorzijde van het station. Er schuin tegenover begint de Stationsstraat; 
loop deze uit en ga RD via het Louise Jansenplein en de Korte Molenstraat. RA op de T-
splitsing met de Grote Straat en meteen daarna LA, Kerkstraat. Houd de St. Martinuskerk 
aan de linkerhand. Het smalle straatje Muur van Toebes komt uit op de Maasstraat; ga 
hier LA ri Maas en ga bij de Passantenhaven Cuijk RA. Volg vanaf hier het fietspad langs 
de Maas. 
 

2. Na ongeveer 300m takt een naar linksvoor gaand graspad af. Na ongeveer 400m komt 
van rechts een smalle asfaltweg via een klein parkeerterrein in een grote bocht op de 
Maas af. Negeer deze weg en volg via een tweetal overstapjes het graspad langs de ri-
vier. Na de overstapjes volgen op de wandeling brugjes, klap- en draaihekjes. Zo’n 2,4 km 
verder kruist het pad een op de Maas afwaterend beekje en na een solitaire boom draait 
het naar rechts, de brede, onverharde Veerstraat. Ga bij wknp 49 LA ri wknp 50. Bij dit 
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wknp RA en volg heel even de geelrode markering van het Maas- en Peelliniepad (SP 14). 
Ga bij het eerste pad echter alweer LA – markering gaat RD. LA op de T-splitsing en bij 
wknp 51 RA. Bij wknp 52 RA; volg voorlopig de geelrode markering langs de wknp 53 en 
61 naar wknp 98 bij ’t Veerhuis aan de Veerweg. 
 

3. In het voorjaar 2018 heropent ’t Veerhuis zijn deuren voor de wandelaars en fietsers. Ga 
bij wknp 98 via het fietspad RD ri brug en volg de markering via wknp 13 tot wknp 14. 
Houd hier rechts aan terwijl de markering RD gaat. De wandelroute gaat vanaf wknp 24, 
met veel bochten via 16 naar wknp 17. Ga hier op de T-splitsing LA en volg het onver-
harde pad dat eerst rechts en later links van het dijkje met fietspad loopt. Wandel door 
tot op de T-splitsing met de Hagelkruisstraat, RA, en passeer wknp 85. 
 

4. De Hagelkruisstraat komt uit op de Provincialeweg. Ga vóór deze weg RA via het voetpad 
naar de halte van lijn 84 voor de ri Gennep via Cuijk; steek deze over en ga op het voet-
pad LA naar de halte van de lijn 84 voor de ri Boxmeer. 

 

LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, ri = richting, knp = knooppunt, fknp = fietsknoop-

punt, wknp = wandelknooppunt, gpl = grenspaal, m = meter, ps = paddenstoel, ri = richting 

en ww = wegwijzer. 

 
Horeca 
In Cuijk zijn allerlei soorten horeca te vinden. Er zijn na Cuijk onderweg vooralsnog geen ho-
recavoorzieningen. Volgens de nieuwe uitbaters van ‘t Veerhuis bij wknp 98 gaat het in het 
voorjaar 2018 weer open; raadpleeg hiervoor www.hetveerhuisoeffelt.nl. In Beugen bevindt 
zich aan het kerkplein Eetcafé Het Posthuis; steek hiervoor de Provincialeweg en loop de Ha-
gelkruisstraat verder uit. In Boxmeer zijn diverse mogelijkheden.  
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