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HAMONT – WEERT: WANDELEN GAAT SNELLER DAN MET DE TREIN 
 
Wandelroute – Limburg NL/Limburg B/Noord-Brabant– DR 2020.06 
Deze Op Verkenning beschrijft een ongeveer 24 km lange wandeling van het in 1892 door de 
familie Dor gestichte arbeidersdorp Budel-Dorplein naar het Belgische station Hamont en 
vandaar deels langs de te reactiveren spoorlijn naar Weert. U kunt desgewenst de wandeling 
op het station van Hamont beginnen. In dat geval telt de wandeling 17 km. Deze mogelijk-
heid is alleen interessant voor in België woonachtige wandelaars en als de buurtbus weer 
rijdt voor wandelaars in oostelijk Brabant.  
 
OV naar Weert en terug, station Weert 
Raadpleeg hiervoor volgende website(s): 

• www.9292.nl of www.ns.nl voor de trein naar Weert en terug en voor de buslijn 11 naar 
Budel Dorplein, halte Hoofdstraat. 

• www.belgiantrain.be/nl of www.b-europe.com/NL als u de wandeling in Hamont wilt be-
ginnen. Om na de wandeling terug te keren naar Hamont: reis vanaf station Weert met 
bus 11 richting Eindhoven, stap uit in Budel-Schoot, halte Vogelsplein en wandel terug 
naar het station (2,5 km). 

• www.ns.nl verwijst voor de trein en -kaartjes naar station Hamont naar www.nsinternati-
onal.nl. 
 

Met de buurtbus vanuit Brabant naar Hamont 
Tot er een definitieve oplossing is gevonden om besmetting met Covid-19 in kleine busjes te 
voorkomen rijdt de buurtbus niet. Als de buurtbus weer rijdt ontstaan er twee (omslachtige) 
mogelijkheden om vanuit oostelijk Brabant in Hamont te komen: 

• Buurtbus 272 – Eersel, Busstation Eersel naar Lommel (B), Station – rijdt niet op za en zo; 
stap in Lommel over op de trein naar Hamont 

• Buurtbus 276 – Valkenswaard, halte Markt richting Achel Kerk (niet op zo). Stap bij deze 
halte over op de bus van De Lijn, lijn 18a richting Hasselt (alle dagen) en Sneldienst 182 
richting Hasselt (niet za en zo). Bus 18a en Sneldienst 182 stoppen bij station Neerpelt; 
neem hier de trein naar Hamont 

• Raadpleeg www.grenstreinbus.be voor bus- en treinverbindingen vanuit Nederland naar 
België 

 
De wandelroute is op de kaart te bekijken via: Hamont-Weert: Wandelen gaat sneller dan 
met de trein.   
 
De verdeling verhard/onverhard van het wandelgedeelte is ongeveer 40/60%.  
 
Wandelroute 

1. Stap uit bij Budel-Dorplein, halte Hoofdstraat, steek over en ga op het trottoir LA. Even 
verderop ligt links de zinkfabriek Nyrstar (letter A op de kaart). Ga aan het eind door een 
klaphekje een smal graspad op. Paadje buigt naar rechts. Ga door het krakkemikkig hek 
het pad op langs het Ringselven. Het opvallend aantal prullenbakken en de cijfers op de 
beschoeiing duiden aan dat het ven een eldorado is voor sportvissers. Volg de markering 
van de wandelroute Le Projet de Dorplein; deze bestaat uit gele driehoekjes op een groen 

http://www.nsinternational.nl/
http://www.nsinternational.nl/
http://www.grenstreinbus.be/
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2741262
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2741262
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vierkant. 

 

 

2. Als we het Ringselven achter ons hebben gelaten vallen de lege, brede bouwwegen op in 
het dichte groen. Omdat de zinkfabriek veel kleiner bleef dan de oprichters aanvankelijk 
beoogden waren er ook veel minder arbeiders nodig en dus minder huizen. Bij het over-
steken van de Hoofdstraat en ommetje langs de Sint Josephkerk en het kerkhof valt nog 
iets op: de zinkfabriek ligt ten noordoosten van de bebouwing: zo bleven de arbeiders in 
hun woningen meestentijds gevrijwaard van rookpluim en stank. 
Het fietspad aan de noordkant van de Hoofdstraat is aangelegd op de bedding van de 
vroegere smalspoorlijn. Tot 1951 verbond deze lijn de zinkfabriek met het vroegere sta-
tion Budel-Schoot. 

 
3. Na het ronden van het kerkhof takken vlak achter elkaar twee wegen af naar rechts. De 

markering volgt de eerste, onze wandeling gaat verder via de tweede (naar rechtsvoor), 
Eikenlaan. Steek opnieuw de Hoofdstraat over en wandel RD, St. Josephstraat; bij de eer-
ste straat rechts, bij de tweede rechts, Sepulchrestraat. Hier naar links, op nr. 166, is Jo-
rine’s theetuin gevestigd; open van 15 maart t/m 31 oktober. Ga voor de openingstijden 
naar www.jorinestheetuin.nl.  
 

4. LA op de Rector van Nestestraat, aan het eind RA, Thijssenstraat. Op de Hoofdstraat LA. 
Loop via het groene pleintje bij het Gemeenschapscentrum naar de St. Barbarastraat. Op 
dit pleintje staan in een driehoek gedenkplaten opgesteld. 

 
 
  

 

 

 

 

 

Foto links: Kijk na het passeren van het hek even achterom: stoom-
wolken van de zinkfabriek. Foto rechts: Doorkijkje Ringselven 

 

Foto links: twee-onder-één-kap woningen aan de R. van Nestestraat. De 
nrs. 185 en 186 zijn sinds 2001 Rijksmonument. Foto rechts: een van de 
drie gedenkplaten met de vele, vele schoorstenen van de oude zinkfa-
briek. In oktober 1973 is het woud aan schoorstenen opgeblazen 

 

 

http://www.jorinestheetuin.nl/
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5. Wandel de St. Barbarastraat helemaal uit tot de grens met België. Na het oversteken van 

de Peelweg eerst via een smalle groenstrook links van de weg en verderop via het fiets-

pad aan de rechterzijde. Bij de grens gaat de St. Barbarastraat over in de Fabrieksstraat. 

Sla in een flauwe bocht naar links het onverharde pad naar rechts in, Locht. Pad gaat 

over in een verharde straat naar rechts en komt uit op de Erkstraat, RA. 

 

6. Volg de Erkstraat tot de overweg en ga er voor LA het onverharde fietspaadje in. Dit gaat 

over in de Spoorwegstraat die op haar beurt uitkomt op de Stationsstraat, RA en sla na 

de overweg LA richting het station. Het plompe gebouw is voor reizigers niet toeganke-

lijk. Net voorbij is de toegang tot het enige perron – letter B op kaart. 

7. Verlaat via de Posthoornstraat het stationsgebied van Hamont. Deze straat komt uit op 

de Stationsstraat, steek over en ga LA. Aan de rechterhand zijn horecagelegenheden. 

Loop door tot wknp 161, RA, Stad. Bij wknp 154 RA door De Tuin van het Stadhuis en op 

de Wal LA, op de Kloosterstraat RA, langs de bibliotheek waar vroeger het Ursulinenklos-

ster was gevestigd – letter C op kaart. Ga na huisnr. 13 naar links via een kronkelend as-

faltwegje door het park. Volg de markering naar wknp 158. Bij dit punt komt het pad uit 

in een bocht van de Sleutjes, RD. Volg de markering tot wknp 79. Even voor dit wknp op 

de Schootstraat staat aan rechterkant op de grens grenspaal 171 (letter D op kaart) – zie 

artikel De Reiziger. 

 

8. Bij de grens gaat de Schootstraat over in de Hamonterweg; wandel via het fietspad ver-

der naar Budel-Schoot. Op zijn beurt gaat hij bij einde fietspad over in de Pater Ullings-

straat, blijf RD wandelen en ga bij de Poelsnip RA, bij de Poelruiter LA. Tussen de huisnr. 

15 en 21 gaat een voetpad naar links, Schoolpad. Het komt uit op de Grootschoterweg, 

RA; met verderop bushalte Vogelsplein (voor wandelaars die vanuit Weert terug gaan 

naar Hamont).  

 

9. Ga even voor de overweg LA, Parallelweg. Net voorbij de splitsing staat de in De Reiziger 

beschreven mozaïekbank. Na huisnr, 14A RA, ook Parallelweg. Beslis in de bocht bij het 

spoor of u de Parallelweg volgt of het onverharde pad links van de voor het personenver-

keer te reactiveren spoor naar Weert – letter E op kaart. Even verderop takt het goede-

renspoor af naar de zinkfabriek – letter F op kaart. 

 

Na een keertijd van ruim 30' vertrekt de trein van 11.19 uur uit Ha-
mont richting Antwerpen 
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10. De wandeling gaat in de bocht naar links verder via de Parallelweg. Op de viersprong RA, 

Heuvel (Wknp 55 ri 41). Ter hoogte van de tweede onbewaakte overweg (die in het 

spoor naar de zinkfabriek) LA via onverhard pad terug naar de spoorlijn naar Weert; pad 

buigt voor het spoor naar rechts. Helaas loopt het daarna snel dood op een sloot. Sla 

daarom voor de sloot RA, terug op de Heuvel LA en bij de direct hierna volgende splitsing 

LA, Fabrieksstraat. Dit is vanwege het ontbreken van een (fiets)pad een onaantrekkelijk 

stuk over ca. 600m. Kijk goed uit. 

 

11. Net voorbij de overweg in het spoor naar Weert begint rechts een brede, onverharde 

weg over het natuurgebied Weerter en Budeler Bergen (letter G op kaart – beslis hier op 

u langs de bosrand wilt lopen of via de brede zandweg links van het spoor – open gesteld 

voor wandelaars). Blijf deze richting over ca. 3 km volgen tot bij een (officiële) onbe-

waakte overweg; ga deze over en volg voor een korte tijd de wit-rode markering van het 

Pelgrimspad over het Urnenveld Boshoverheide – letter H op kaart. 

 

 
Begin september2020, de heide op de Boshoverheide bloeit uitbundig 

12. Bij de drukke Trancheeweg gaat de markering RA; steek echter over en ga op het fiets-

pad LA de overweg over. Sla voor de uitspanning de Van Horne Hoeve RA en wandel via 

de brede, onverharde weg over ca. 1.500m ri Weert, waarbij het onverharde pad verder 

gaat als (verharde) De Achterste Singel. Deze gaat na de onderdoorgang van de spoorlijn 

Eindhoven – Weert over in de Oudesteeg. In een bocht, ter hoogte van huisnr. 3A, RA via 

Foto links: Het stopontspoorblok is geactiveerd op het spoor naar de 
zinkfabriek. Foto rechts: Waarschuwingsbordjes o.a. bij de onbewaakte 
overweg in de weg Heuvel 
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de nu onverharde Oudesteeg, komt uit op de Princenweg, RA. Links van de aansluiting 

ligt de witte Kapel O.L. Vrouw van Bijstand in Nood uit 1921. 

 

13. Even verderop takt een onverhard pad af naar rechts en brengt de wandelaar bij de H.H. 

Oda en Apolloniakapel. De heilige Oda kan men tegen oogziekten aanroepen en Apolina 

tegen tandpijn. Wandel links van de kapel langs en in een rechte lijn tussen huisnr. 15 en 

9 verder tot op de Schansbeemdstraat, LA en terug op de Princenstraat RA. 

 

14. Ga LA op het fietspad van de Suffolkweg Zuid, dat na een bocht naar links en dan naar 

rechts uitkomt op een rustiger tak van deze weg, links van de Zuid-Willemsvaart. Wandel 

langs het kanaal verder tot bij de Stadsbrug met monumentje gewijd aan het Suffolk Re-

giment. Brug over, RD, steek bij de derde zebra het brede Bassin over en wandel via de 

smalle Beekstraat verder. Bij de eerste zijweg RA, ook Beekstraat, een doorgaande win-

kelstraat. 

 

15. Aangekomen op de Markt rechts aanhouden, langs de St. Martinuskerk via Markt verder. 

De Markt gaat over in de Langstraat, RD. Deze gaat na het kruisen van de Wilhelminasin-

gel over in de Langstraat; wandel RD verder. 

 

16. Langstraat komt uit op het Stationsplein; hier ligt links Antje van de Statie en vooruit het 

station. 

 

LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, m = meter, ri = richting, wknp = wandelknoop-

punt. 

 

Foto’s Peter Oosterling, m.u.v. foto linksboven pag. 4, foto Gerda Spaander 

 
Horeca 
In Weert is er horeca te kust en te keur. In Hamont en Budel-Schoot is de keus beperkter. De 
weinige mogelijkheden onderweg zijn in de routebeschrijving opgenomen. 
 
2020.09.28 


