
Streek om te zijn

Het Kuierpad geeft u een uitstekend beeld van de kern 
van het dorp Zeeland en duurt ongeveer 1 uur. Onder 
kuieren verstaan we, rustig wandelen zodat u volop van 
de omringende natuur en bebouwing kunt genieten. Het 
Kuierpad is zodanig verhard, dat het geschikt is voor 
rolstoelgebruikers en minder validen.

Streek om te zijn
Er is nog véél meer te beleven in Maashorst. 
Stel zelf je programma samen en check de agenda. 
Alle informatie vind je op www.exploremaashorst.nl.
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wijstgronden. Informatie over het wijstverschijnsel en de 
wandeling door het Wijstbos; zie informatiebord links. 
Het gebied is vrij toegankelijk. (geen rolstoelpad)

28  Bij huisnr. 59 rechts het wandelpad volgen.
29  Eerste wandelpad links bij een kinderspeelplaats. In 

deze waterpartijen treff en we in het voorjaar massaal 
waterviolier aan. Waterhoentjes, wilde eenden en 
meerkoeten komen hier veelvuldig voor. De weg 
Vederdistel oversteken en het wandelpad langs het 
water blijven volgen. We lopen nu weer aan de rand van 
het Melkpad. In dit gebiedje komen veel soorten vogels 
voor, o.a. de boomkruiper, vink, groenling, kneu, diverse 
mezensoorten, grauwe vliegenvanger, tuinfl uiter en 
tjiftjaf.

30  Voorbij de brug neemt u het wandel/fi etspad links.
 Pas op gevaarlijke oversteek!!!
31  Langenboomseweg links volgen en meteen rechts de 

Vlasroot op.
32  Na ± 200 meter rechts het wandel/fi etspad op.
33  Einde pad, Kerkstraat oversteken.
34  U bent terug bij het startpunt op het Raadhuisplein.

Wandelroute in centrum 
van Zeeland4 km

16  Bij huisnr. 255 steken we het Melkpad over en lopen 
langs het water het wandelpad op. De waterpartijen 
zijn aangelegd om de overtollige kwel (water) op te 
vangen en af te voeren. Dwars door de wijk loopt een 
breuk in de aardkorst (zie kaartje). Nabij de breuk 
stagneerde vroeger de grondwaterstroming waardoor 
zich een moerassig gebied ontwikkelde de zogenaamde 
wijstgronden. Bij de breuk komt in het water veel ijzer 
voor. Door roestvorming kleurt het water hierdoor 
erg bruin. Doordat voortdurend kwelwater vanuit de 
omgeving wordt aangevoerd kan zich in de winter 
moeilijk ijs vormen. In de zomer komen hier veel libellen 
en waterjuff ers voor.

17  Het pad links blijven volgen. 
18  Nogmaals links afslaan. 
19  Voorbij het essenbosje links. Essen zijn vochtminnende 

bomen. Vaak treft men hier in het najaar inktzwammen 
aan. 

20  Bij de brug links. De struiken die u hier ziet zijn veelal 
besdragend struiken. Daardoor zijn ze zeer aantrekkelijk 
voor de vogels en kleine zoogdieren. Tevens bieden ze 
aan hen een broed- en schuilplaats. Veel struweelvogels 
komen hier voor, met name vink, roodborst, merel, 
winterkoning en mees.

21  Einde pad op de Kleine Graspeel rechts. We bevinden 
ons nu even in het agrarische gebied. Omdat vroeger 
de bodem hier erg nat was, vond men er hoofdzakelijk 
gras- en hooilanden. Verschillende waterlopen 
zorgen nu voor de afwatering en komen bijeen in de 

Graspeelloop. Om vervolgens via de Raam in de Maas 
uit te monden.

22  Rechts af, direct langs het heemhuis “De Hooge Raam”. 
Gebouw van de Heemkundekring Zeeland gebouwd in 
1999. Hier staat een tweede grenspaal [zie bij nr. 10].

23  Einde pad links. Hier ligt de heemtuin. Een wandeling 
door de heemtuin is mogelijk. De tuin is verdeeld in vijf 
vakken: u vindt hier fruitbomen van oude fruitrassen, 
land- en tuinbouw gewassen, wilde bloemen en 
-planten, huis-, tuin- en keukenkruiden en huis- en 
tuinbloemen. In het eerste vak is bij de fruitbomen een 
insectenhotel geplaatst. In het tweede vak liggen Jeu de 
Boules banen van ‘Le Sud’. 

24  Het wandelpad links blijven volgen langs het water. Hier 
is een natuurvijver aangelegd zodat u de natuur nog 
meer kunt ervaren.

25  U kunt wandelen langs de vijver of over de knuppelbrug, 
waarna u weer uitkomt op het wandelpad en uw weg 
vervolgt langs het water.

26  Einde van het pad rechtsaf, de Langenboomseweg op. 
De vijver rechts, is gelegen ten noorden van de breuklijn. 
In de winter wordt hierop door de kinderen massaal 
geschaatst. 

27  Links achter het gasverdeelstation bevinden zich 
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1  U vertrekt vanaf het Raadhuisplein, Kerkstraat 39; bij het 
voormalige gemeentehuis. Het gemeentehuis is gebouwd 
in 1980 in de Bossche School architectuur. U gaat linksaf 
de Kerkstraat in, richting kerk.

2  Kerkstraat 52; Woonhuis uit circa 1905. Een bakstenen 
gevel met gepleisterde banden. Een balkon met 
smeedijzeren balkonhek.

3  Kerkstraat 51; Voormalige pastorie 1868. Hierin is 
restaurant De Pastorie gevestigd.

4  Kerkstraat 53; r.-k. kerkgebouw, parochiekerk St. Jacobus 
de Meerdere uit 1871 - 1872. In 1914 uitgebreid met 
een transept ofwel dwarsschip. Er achter ligt de r.-k. 
kerkhofkapel uit 1914. Langs het kerkplein staat het 

 H. Hartbeeld. Pastorie, kerk en kapel zijn 
Rijksmonumenten. Kerkplein: fundering van de oude 
kerk ± 1550 - 1871 met beeldengroep “Ontmoeting” en 
informatie over ”Market Garden”.

5  Kerkstraat 55; Bondsgebouw uit 1841, voorheen een 
schoolgebouw, nu een zaal voor verenigingen en 
basisscholen.

6  Kerkstraat 57 - 59 ‘De Morgenzon’ (2014) waarin 
Basisscholen De Vlasgaard en De Wizzert en diverse 
welzijnsorganisaties zijn gevestigd.

7  Kerkstraat 54; Het oude Parochiehuis gebouwd in 1934 
maakt sinds 2022 onderdeel uit van het dorpshuis.

8  Kerkstraat 64; “d’n Brouwer”. Horeca en B&B circa 1920. 
Voorheen bierbrouwerij ‘De Roode Leeuw”. Geboortehuis 
van actrice Monique van der Ven.
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9  Kerkstraat 72; een woonhuis uit 1820 met leilinden.
10  Kerkstraat 67; hoek Kerkstraat - Schoolstraat, 

hardstenen grenspaal uit de Ardennen. Twee grenspalen 
stonden voorheen bij het oude gemeentehuis 1857 - 
1923.De andere grenspaal staat bij het Heemhuis (zie 
bij nr 22).

11  Na Kerkstraat 82, rechtsaf Langenboomseweg.
12  Bij de witte boerderij nr.13, linksaf het wandel/fi etspad 

op. Het pad geeft toegang tot het Melkpad, het gebied 
tussen Langenboomseweg, Kleine Graspeel en de 
Kerkstraat. Voorheen een gebied met veel weilanden 
en koeien. De boeren kwamen meerdere keren per dag 
vanaf de boerderijen, over een pad om de koeien te 
melken die in de weilanden graasden. Ook was dit pad 
het kerkpad voor de mensen van de Kleine Graspeel.

13  Na speelveld links, daarna vóór huisnr. 217 linksaf het 
wandelpad op.

14  Het pad loopt langs het water. Op de oever groeien 
knotwilgen en in het voorjaar pinksterbloemen, 
speenkruid, kruipende boterbloemen en andere 
waterminnende planten.

15  Einde wandelpad links. U kunt nu verder gaan met 
nr. 16 (of u kunt even de wandelroute verlaten om de 
molen aan de Kerkstraat te bezoeken. Weg vervolgen, 
einde straat rechts, Kerkstraat. Na ± 50 meter aan de 
rechterzijde staat een bakstenen bergkorenmolen uit 
1883. De bovenkruier heeft een houten kap van dakleer. 
Vanaf 1910 werd gemalen met een stoommolen. Deze 
stond in het gebouwtje links van de molen, maar 
ontbreekt nu. Ga terug naar de route en ga verder met 
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