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blz 2 van 3
Ten oosten van Maria-Hoop ligt net over de Duitse grens het dorp Haaren. Tijdens deze gemakkelijke,
grensoverschrijdende en zeer bosrijke wandeling wandelt u eerst over leuke paadjes naar een boskapel.
Dan loopt u even door Haaren en dan vervolgens loopt u verder over graspaadjes langs de Kitschbach. U
komt weer even in Haaren en dan wandelt u via de Nederlandse grens over geruime tijd door het mooie
Annendaalsbos. Via bosranden en het Annendaalsbos komt u weer bij de leuke bistro waar u kunt genieten
van Kaffee und Kuchen of lekker kunt eten tegen schappelijke prijzen. Het is een rustige wandeling. In het
Annendaalsbos staan geen zitbanken, Als u wilt pauzeren, start de route dan bij punt 4. U kunt dan
halverwege bij de Bistro pauzeren.
Startadres: Café – Bistro Atlantis, Alter Klauser Kirchweg 18, Waldfeucht – Haaren. (Momenteel gesloten).
U kunt bij het café op de grote parkeerplaats parkeren. Start dan bij punt 1.
Startadres: Parkeerplaatsje bij kilometerpaaltje 15,3 aan de Echterboschbaan (N274) van Koningsbosch
naar Posterholt. Start dan bij punt 4.
U rijdt vanuit Koningsbosch over de N274 richting Posterholt. Aan de kruising met de Vlaskuilseweg en de
Breukelderveestraat gaat u RD. Na 300 m gaat u bij kilometerpaaltje 15,3 L over de grind-veldweg en parkeer
meteen R achter de wandelknooppuntpaal 67 in de berm. Start de route dan bij punt 4.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

9,63 km

2.10 uur

29 m

56 m
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1. Met uw rug naar het café en de parkeerplaats
gaat u L. Na 30 m gaat u aan de 3-sprong R
(Heideweg) over de klinkerweg. Aan de 4-sprong
gaat u RD over de smalle asfaltweg. Aan de 4sprong bij verbodsborden, grenssteen 347,
wandelknooppunt (wkp) 87 en bij op Nederlands
grondgebied staand huis, gaat u L over het brede
graspad met links woningen. Aan de T-splitsing
gaat u R de veldweg omhoog. Let op! Vlak
voordat links de bosstrook begint en vlak voor
rechts op Nederlands grondgebied staand huis,
gaat u L over het pad met rechts de bosstrook.
(U loopt hier precies op de grens van Nederland en
Duitsland. Links aan dit pad passeert u enkele stenen
grenspalen).
Het pad loopt even door het bos en dan langs
grasland. Aan het eind van het rechts gelegen
grasland loopt u RD over het bospad. Meteen
daarna aan de 3-sprong, waar het pad licht naar
rechts buigt, gaat u L over het pad door gekapt
bos met veel varens (2021). (U loopt nu weer
Duitsland binnen). Aan de 4-sprong bij boskapel
(1981) en zitbanken gaat u R over het (gras)pad.
Beneden aan de T-splitsing gaat u L. Vlak daarna
gaat u aan de 3-sprong in Haaren RD omlaag.
Negeer zijwegen. Beneden aan de voorrangsweg
gaat u L.
2. Na 30 m gaat u aan de 3-sprong R
(Obspringener Straβe). (Even verder passeert u
links een woning met een aardige carport). Voorbij
huisnr. 10 en meteen voorbij groot wegkruis type
vliegermodel en vlak vóór brug gaat u R met links
de Kitschbach. Via klaphek loopt u het
begrazingsgebied binnen. Via houten brug steekt
u de Waldfeuchterbach over en loopt u RD met

even verder links een brede greppel en rij bomen.
Bij houten hek gaat u R door het klaphek volg het
brede graspad gelegen tussen akkers. Aan de
smalle asfaltweg gaat u R omlaag. Aan de Tsplitsing steekt u R via brug de Waldfeuchterbach
(staat vaak droog) over en volg RD de asfaltweg.
Aan de voorrangsweg in Haaren gaat u L. Na 150
m gaat u meteen voorbij huisnr. 21 R de veldweg
omhoog. Aan de kruising bij eik en zitbank gaat u
RD verder omhoog met links een aspergeveld
(2018). Aan de volgende kruising loopt u RD het
bos in. Meteen daarna gaat u aan de kruising bij
wkp 89 L (4). Negeer meteen zijpad rechts en volg
RD het dalende bospad door het Annendaalsbos.
(U loopt nu weer op het Nederlands grondgebied).
3. U komt uit het bos en 10 m verder gaat u aan
de 3-sprong R over het pad door de bosrand met
links een akker. Aan de volgende 3-sprong gaat
u L (rood) het pad door de bosrand omlaag met
links nog steeds de akker. Negeer na 400 m
zijpad rechts en blijf RD door de bosrand lopen.
(Even verder bij lange groene container ziet u schuin
links voor u de kerk in Waldfeucht).
Aan de veldweg gaat u R. Meteen daarna gaat u
aan de T-splitsing R de brede bosweg omhoog.
Aan de 3-sprong bij wkp 70 gaat u L (67) over het
bospad. Na 400 m gaat u aan de doorgaande weg
L over het fietspad. Steek vlak daarna bij
kilometerpaaltje 15,3 voorzichtig de doorgaande
weg over en loop bij verbodsborden RD.
4 Let op! Ga nu meteen bij wandelknooppunt
(wkp) wkp 67 R (63) over de grind- veldweg met
links een groot veld met courgette teelt (9/2021)
en rechts de bosrand.

(Dit is het alternatieve startpunt). Aan de T-splitsing
bij wkp 63 gaat u R (59) over de bosweg. U bent
nu weer in het Annendaalsbos. Na bijna 100 m
gaat u bij afsluitboom schuin L over het bospad.
Na 20 m gaat u aan de kruising L (pijl/
(wandelaar//ruiterroute (rr) 63). Na 50 m gaat u
aan de 3-sprong RD (rr 63). Vlak daarna gaat u
aan de schuine T-splitsing L (pijl/rr 63) over de
bosweg. Negeer zijpaden. Na 300 m gaat u aan
de kruising bij wandelmarkeringspaal en
ruitermarkeringspaal 63 R over het bospad. (U
verlaat hier de markeringen). Meteen daarna gaat u
aan de 3-sprong RD over de bosweg. Negeer
zijpaden en blijf de bosweg, die na 400 m bij een
kruising licht naar links buigt, 600 m RD volgen.
5. Aan de T-splitsing gaat u R (pijl). Negeer
zijpaden. Steek voorbij afsluitboom voorzichtig
via oversteekplaats de doorgaande weg over en
ga dan meteen bij greppel L het paadje omhoog.
Boven,
met
rechts
een
hoge
telecommunicatiemast, gaat u L (pijl) over het
bospaadje met links beneden de doorgaande
weg. Even verder buigt het pad het bos in en
wordt het een pad door de bosrand. Aan de 3sprong gaat u L over het bospad. Negeer
zijpaden. Aan de bos- grindweg gaat u L. Meteen
daarna gaat u bij afsluitboom en bij bruin bordje
“De Meinweg/Annendaalsbos” R over het smalle
bospad dat een stijgend bospad wordt. Boven
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gaat u aan de 3-sprong bij wandelmarkeringspaal
RD. Aan de volgende 3-sprong gaat u verder RD.
Aan de 3-sprong bij wandelmarkeringspaal gaat u
R het smalle bospad omhoog. (U verlaat hier de
route van de pijl). Aan de kruising gaat u RD. Aan
de T-splitsing bij afsluitboom en prachtige veel
stammige beuk gaat u L over de bosweg met
rechts mooi aangeplant open bos.
6. Aan de kruising gaat u RD (pijl/rr 80) over de
grind- bosweg. Aan de kruising, met links een
houten afsluitboom, gaat u R over het pad met
rechts een groot grasland/akker en u loopt
meteen onder hoogspanningskabels door.
Negeer bospad links. Aan het eind van het
grasland/akker buigt het pad links het bos in en
volg dan RD het smalle bospad. Aan de Tsplitsing gaat u R. Vlak daarna buigt het bospad
aan de bosrand naar links met rechts een akker.
(Voor u in de verte ziet u windturbines). Aan de 3sprong bij wandelmarkeringspaal gaat u RD over
de veldweg. Aan de T-splitsing gaat u R (pijl). Let
op! Na 100 m gaat u voorbij struikgewas en vlak
vóór links gelegen boomgaard L over het
graspad, dat een eindje verder evenwijdig loopt
aan de links staande beukenhaag.
Aan de
asfaltweg bij het sportcomplex van Concordia
Haaren e.V. gaat u R. Na 100 m komt bij de
Sporthalle/Hallenbad links weer bij het starpunt.
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