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Tijdens deze vlakke, grensoverschrijdende en afwisselende wandeling wandelt u door velden en akkers 
naar het bosreservaat Grootbroek. Hier wandelt u over leuke bospaadjes en langs beekjes naar de mooi 
gelegen Mariahof, die in eigendom van de Belgische natuurorganisatie Natuurpunt. Dan wordt de route 
steeds mooier en wandelt u door het waterrijke natuurgebied De Luysen met prachtige vijvers een waar 
paradijs voor vogels. Hier passeert u 3 vogeluitkijkhutten waar u vele soorten watervogels kunt spotten.  
De terugweg begint met een schitterend stuk langs de Abeek en natuurgebied Stramproyerbroek. U komt 
door het gehuchtje Crixhoek. Langs akkers en weilanden loopt u terug naar de bistro met ruim terras. 
Neem voor onderweg zelf proviand mee, er zijn genoeg mooie plekjes. Na veel regenval kan het drassig 
zijn en in de zomer zijn de paden wat begroeid maar dat maakt het alleen maar leuker. Het is een 
gemakkelijke wandeling met schitterende natuur en buiten de bebouwde kom is alles onverhard.   
 

 
 

Startadres: Bistro Koos, Kerkplein 8, Stramproy. Tel: 0495-769143. Geopend: dinsdag t/m zondag vanaf 
11.00 uur. U kunt gratis parkeren voor de zaak op het plein behalve als er op woensdag  markt is. 
 

U kunt ook starten vanaf de parkeerplaats aan de Mariahof, Mariahofstraat 53, Bree (België). Aan het einde 
van de doodlopende asfaltweg gaat u L over de grindweg en vlak daarna komt u links bij de parkeerplaats. 
Halverwege kunt u dan pauzeren bij Bistro Koos in Stramproy. Start dan bij **** in punt 4. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

17,03 km  3.50 uur  22 m  22 m 
 

 
 

1120. STRAMPROY 17 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de bistro steekt 
u schuin links het Kerkplein over en loopt u bij 
zitbanken rechts langs de Sint Willibrorduskerk 
(1923-1924) door het straatje.  
 

(Het oudste deel van de huidige kerk is de 
mergelstenen westtoren, die uit de 16e eeuw stamt 
en wordt gedekt door een achtkante naaldspits. Links 
aan het eind van het plein staat de mooie voormalige 
pastorie).   
 

Voor de doorgaande weg gaat u R over de 
klinkerweg.  
 

(Meteen rechts passeert u rechts het voormalig 
gemeentehuis (1934) waarin ook de school zat. Aan 
het bordes hangt het gemeentewapen van de 
voormalige gemeente Stramproy (nu Weert)). 
 

Na 100 m bij huisnr. 4 K steekt u L via  zebrapad 
de doorgaande weg over en loopt u bij O. L. 
Vrouw van Banneux, staande in muurnis,  RD 
over de klinkerweg gelegen op het 
appartementencomplex Kloeësterhòf.  
 

(De appartementen staan op de locatie van het 
voormalig klooster (1910-2004) van de uit de 
Frankrijk afkomstige Congrégation des Soeurs 
adoratrices et victines de la justice de Dieu. De 
zusters gaven o.a. in het dorp onderwijs, 
wijkverpleging en ouderenzorg). 
 

Aan het eind voor de ingang van het voormalig 
kloosterpark. waarin een groot H. Hartbeeld staat, 
gaat u R over het trottoir en u passeert een eindje 

verder links de ingang van de begraafplaats. 
Waar na 250 m het trottoir naar rechts buigt, loopt 
u bij wandelwissel (ww) 121 RD (gele zeshoek) 
over de asfaltweg. Meteen daarna gaat u L 
(geel/groen) over het twee richtingen fietspad. Na 
bijna 150 m gaat u meteen voorbij huisnr. 75 L 
(Houtbroek) over de asfaltweg.  
 

(De route volgend moet u een eind verder over een 
paadje lopen, dat in de zomer flink begroeid kan zijn. 
Wilt u dit niet, loop dan RD verder over het fietspad. 
Na 250 m gaat u bij ww 136 R (Breyven) over de 
grindweg. Ga dan verder bij **** in punt 2). 
 

Bij huisnr. 2 gaat u R (Houtbroek 3) over de 
klinkerweg. Voorbij huisnr. 3 volgt u RD de 
veldweg. Let op! Na circa 30 gaat u R (ruiterroute 
(rr.) 100) over het graspaadje dat in de zomer flink 
begroeid kan zijn met links een sloot/greppel en 
rechts een akker.     
 

2. Steek na 200 m de doorgaande weg over en 
loop bij ww 136 RD (blauwe ruit/Breyven) over de 
grindweg, **** die na 150 m naar links buigt.  
Voorbij ronde paardenstapmolen en bij huisnr. 1 
buigt de grindweg naar rechts (blauw). Negeer 
zijpaden. De grindweg wordt even een asfaltweg. 
Voorbij woning gaat u aan de omgekeerde Y-
splitsing RD/R (blauw) over de grindweg.  Aan de 
4-sprong bij ww 124 (of is het 127?) gaat u L 
(blauw) over de asfaltweg langs de rij linden. Na 
150 m, vlak voor het eerste huis, gaat u R 
(blauw/geel-blauw) over de veldweg.  

https://www.bistrokoos.nl/


 

Na 50 m gaat u aan de 3-sprong L (blauw/geel-
blauw/Breyven 4). Bij links staande grenspaal   
volgt u RD het graspad en u loopt België binnen. 
Aan het eind van de akker gaat u aan de 3-sprong 
bij berk R over het brede graspad. (U verlaat hier 
de wandelmarkeringen). Na 500 m aan de T-
splitsing bij ruiterknooppunt 286 gaat u L (rr.49)  
Na 50 m passeert u rechts grenspaal nr. 156. Aan 
de T-splitsing bij zitbank en Mariakapelletje (O. L. 
Vrouw van de Vrede)  gaat u R (blauw) over de 
smalle asfaltweg.  Aan de ongelijke 4-sprong gaat 
u RD (blauw/Fosheistraat).  
 

3.  Na 100 m gaat u aan de volgende 4-sprong L 
over de veldweg. (U verlaat hier de blauwe route). 
Negeer zijpaden en volg geruime tijd de veldweg, 
die na 400 m bij de bosrand naar rechts buigt en  
een eind verder een bosweg wordt. Na 1,4 km 
gaat u bij breed houten hek door het ijzeren 
klaphek en volg RD het bospad door het 
begrazingsgebied van het natuurgebied 
Grootbroek, waar u mogelijk Schotse 
hooglanders/Galloway runderen tegenkomt. 
Negeer zijpaden. Na 500 m gaat u bij volgend 
houten hek door het volgend ijzeren klaphek en 
volg RD het begroeide bospaadje met links en 
rechts een greppel. Na 500 m, aan het eind van 
het leuke bospaadje, gaat u aan de T-splitsing 
voor de Abeek R.  Vlak daarna aan de T-splitsing 
(4-sprong van waterwegen) gaat u L. Meteen 
daarna gaat u aan de 3-sprong RD met rechts de 
beek genaamd Lossing. 
 

(Het Lossingkanaal, dat driemaal via duikers de 
Abeek kruist, is in 1870 gegraven om de 
moerasgebieden hier in het grensgebied met 
Nederland te ontwateren). 
 

Negeer na ruim 400 m zijpad links en loop RD met 
links een grote akker/grasveld. Let op! Aan het 
eind van deze akker/grasveld loopt u nog 20 m 
RD en dan steekt u R via smal bruggetje/ijzeren 
balk met stalen draad als leuning de beek over. 
Na het bruggetje gaat u  L (rode driehoek/oranje 
cirkel) over het pad met links de beek.   
 

4. Na 200 m gaat u R (oranje/rood/libelle) door het 
ijzeren klaphek en volg bij ww 191 RD  het 
bospad door het begrazingsgebied. (U loopt hier 
door het natuurgebied Stamprooierbroek). Negeer 
“vangplek“ links. Na 200 m bij ww 191 gaat u 
door het volgende ijzeren klaphek en ga meteen 
daarna aan de kruising bij stalen afsluitboom en 
volgend ww 191 R (rood) over het bospad. Na 750 
m gaat u voorbij de volgende stalen afsluitboom 
RD (rode driehoek/libelle). Negeer bij ww 187 
zijpad links en loop RD (geel/paars).  Voorbij links 
staande zitbank gaat u aan de verharde 3-sprong 
R (Mariahof 53-57). Meteen daarna aan de Y-
splitsing gaat u R over de grindweg richting 
Mariahof. **** 20 m voor het hek van de Mariahof, 
die u zondag tussen 14 en 17 uur kunt bezoeken, 
gaat u bij infobord L over de parkeerplaats.  
 

(De Mariahof was van oorsprong een boerderij die 
tussen 1800 en 1814 is gebouwd. Later werd het een 

vakantieoord voor hengelaars. Nu is in het bezit van 
Natuurpunt). 
 

Bij volgende infobord gaat u R (geel/rood/blauw) 
over het pad.  
 

(U loopt hier het natuurgebied De Luysen binnen,  
een 40 ha groot vijvergebied en een waar paradijs 
voor vogels. Tot 1996 was het gebied een 
recreatieoord dat bestond uit visvijvers die deels ook 
als zwemvijver werden gebruikt.  In 1996 werd het 
gebied aangekocht door de Belgische 
natuurorganisatie Natuurpunt en heringericht. 
Sindsdien vormen de vijvers, samen met het 
omringende moerasgebied, een belangrijk rustpunt 
voor watervogels).  
 

Voor water buigt het pad naar links 
(rood/geel/blauw) en u passeert een zitbank. Aan 
de T-splitsing gaat u R (geel/paars/libelle). Negeer 
vlonderpad links omlaag en 20 m verder komt u 
bij de vogeluitkijkhut genaamd Roerdomp waar u 
binnen prachtig uitzicht heeft op de vijvers.   
 

5. Loop 20 m terug en ga R het houten 
vlonderpad omlaag en steek het bruggetje over. 
Na 200 m gaat u aan de bosrand en bij grasveld  
R (geel/paars/libelle) via klaphek over het bospad 
dat meteen naar links buigt. Na 150 m buigt het 
pad naar links (geel/paars) en dan maakt het pad  
een haakse bocht naar links en naar rechts Let 
op! Aan het einde van het rechts gelegen weiland 
gaat u R (geel/paars/libelle) door het openstaande 
zwarte ijzeren hek en volg RD het smalle bospad. 
Aan de T-splitsing voor mooie vijver gaat u R 
over het pad dat meteen naar links buigt met 
links de vijver. Even verder steekt u de houten 
brug over. Meteen daarna aan de T-splitsing gaat 
u R. Negeer bospad rechts en even verder komt u 
bij de vogeluitkijkhut Wielewaal, waar u binnen 
weer prachtig uitzicht heeft over de vijver. Loop 
daarna circa 100 m terug naar 3-sprong bij brug 
waar u RD over het bospad loopt. Vlak daarna bij 
uitkijk- gluurwand gaat u L. Vlak daarna gaat u de 
kruising voorbij ijzeren hek R (geel/paars) en u 
passeert een infobord. Voorbij “stal/huisje” en 
picknickbank gaat u voor de volgende mooie 
vijver L. Aan de T-splitsing bij 
wandelmarkeringspaal  en volgende vijver gaat u 
R  naar de vogeluitkijkhut genaamd Ijsvogel waar 
u weer mooi uitzicht heeft op de vijvers. Loop 
terug naar de 3-sprong en loop dan RD 
(geel/paars) over het pad dat naar rechts buigt. 
Aan de 4-sprong bij ww 178 gaat u R 
(rood/oranje) over het zandpad met rechts de 
vijver. 
 

6. Steek L via de houten brug de Abeek over en 
ga dan R (rood/oranje) over het mooie pad met 
rechts de 44 km lange Abeek, een zijbeek van de 
Maas.  Na 600 m bij ww 177 en kunstwerk 
“Vluchten, Vrijheid, Vrede” (zie infobordje) gaat u 
R de brug over en ga dan meteen L (blauw/rood) 
over het pad met links de Abeek en rechts het 
moerasgebied. (U wandelt hier precies over de 
grenslijn).  Negeer na 500 boombrug links en blijf 
de Abeek volgen.  



 

(Via deze boombrug werden in de Tweede 
Wereldoorlog o.a. Engelse piloten van 
neergeschoten vliegtuigen van de hier vlakbij 
gelegen Nederlandse boerderij naar de rechts in het 
moerasbos staande schuilhut gebracht. Van daaruit  
werden ze door Belgische verzetsstrijders opgepikt 
en geholpen bij de terugtocht naar Engeland).  
 

(Aan de overkant van de beek ziet u in het 
natuurgebied, dat in het verleden een moerasgebied 
was, mogelijk Schotse hooglanders grazen). 
 

Na 750 m buigt de beek naar rechts en passeert u 
een stuw.  200 m verder gaat u aan de 4-sprong L 
(blauw) de brug over. Meteen daarna aan de 3-
sprong bij picknickbank gaat u RD (blauwe 
ruit/libelle) over de bosweg. Aan de volgende 3-
sprong, waar de bosweg bij infobord en grote 
zwerfkei (zie infobordje) naar links buigt, gaat u 
RD over het smalle begroeide bospaadje door het 
moerasbos. (U verlaat hier de blauwe markering).  
Na 300 m gaat u aan de 4-sprong RD over het 
brede graspad dat na 100 m weer een begroeid 
bospad wordt met links een greppel.   
 

7. Let op! Na 300 m gaat u aan de 3-sprong L over 
het begroeide bospad gelegen tussen 2 slootjes. 
Negeer zijpaden. Na 300 m gaat u R over de 
grindweg met links een asfalt- fietspad.  Na 600 m 
voorbij zitbank loopt u aan de 3-sprong  RD 
(blauw/geel/Grensweg) door het gehucht 
Crixhoek. Na 200 m gaat u bij ww 139 L 
(geel/libelle) over de grindweg. Na 150 m voorbij 
links staand mooi huis volgt u RD de bosweg.  
Aan de 3-sprong bij grenssteen gaat u verder RD 
(geel/libelle).  Na 100 m aan de 3-sprong bij ww 
138 gaat u R (libelle) over het bospad.  

 

(Voor u ziet hier de torenspits van de kerk in 
Stramproy waar u naar toeloopt). 
  

Meteen daarna bij volgende ww 138 gaat u R (rr. 
28/libelle).  Negeer meteen mountainbikepaadjes 
links omlaag naar kuil. Na 25 m gaat u aan de 
ongelijke 4-sprong L (rr.28/libelle). Negeer 
zijpaden.  
 

8. Na 500 m gaat u bij Mariabeeldje in muurnis L 
over de smalle asfaltweg. Meteen daarna bij 
zitbankje gaat u L over het brede graspad, dat na 
200 m bij aspergeveld (2018) naar rechts buigt.  
Aan de asfaltweg bij de ingang van “landgoed” 
van de Broabènjer  gaat u R.  Aan de T-splitsing 
gaat u L (Breyvin).  Aan de volgende T-splitsing 
in Stramproy (Rooi) gaat u R.  
 

(Na 200 m passeert u rechts het mooie 
Mariakapelletje (1941/Klötjes kapelke).  
 

Na 300 m gaat u aan de 3-sprong L  (Veldstraat).  
 

(Voor u ziet u de wieken van de winmolen van 
Nijs/De Nijverheid (1903)).   
 

Vlak daarna aan de volgende 3-sprong gaat u R 
(Dr. Schaepmansstraat).  Negeer  zijwegen.  
 

(Een eind verder ziet u mogelijk voor u de draaiende 
wieken van de Sint Jan molen (1783). In 1804 werd 
de molen verplaatst naar de huidige locatie).   
 

Na ruim 400 m komt u weer bij het Kerkplein waar 
u bij Bistro Koos, de sponsor van deze 
wandeling, binnen of op het leuke terras nog iets 
kunt eten of drinken. Koos verneemt graag wat u 
van de wandeling vindt. 

Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 

 
 


