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Tijdens deze gemakkelijke en waterrijke wandeling, wandelt u eerst over graspaden langs de Broekhuizer 
Molenbeek en via bospaden en veldwegen passeert u de buurtschappen Osterbos en Legert. U duikt het 
natuurgebied ’t Sohr in en dan struint u door weilanden langs fraaie vijvers en over stapstenen, de ene nog 
mooier dan de ander. U steekt de Kweibrug over en dan passeert u het witte kasteel Ooijen.  Na weer enkele 
fraaie vijvers komt u bij een uitkijktoren met mooi uitzicht op de Maas. Via een graspad langs de Maas wandelt u 
terug naar het startpunt Na veel regenval kan het in het natuurgebied drassig zijn, draag waterdichte schoenen. 
Langs de Broekhuizer Molenbeek kunnen in de zomer wat brandnetels staan, een lange broek is dan aan te 
bevelen. 
 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,02 km  2.20 uur  13 m  16 m 
 

. 
 

Startpunt: Parkeerplaats tegenover de kerk, Hoogstraat 21, Broekhuizen. 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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1539. BROEKHUIZEN 10 km   
 
1. Met uw gezicht naar de kerk gaat u L en aan de 
kruising gaat u RD.  Negeer zijwegen. Voorbij 
huisnr. 2 steekt u de Broekhuizer Molenbeek over 
en dan gaat u meteen L over het graspad langs 
de beek. 
 

(In de  zomer kunnen hier veel brandnetels staan, 
loop dan rechts de grasberm omhoog en loop over 
het hoger gelegen graspad langs de akker. Als dit 
ook niet mogelijk is, loop dan terug naar de asfaltweg 
en volg het alternatief punt 1, onderaan de tekst).    
 

Steek na bijna 400 m de asfaltweg over en loop 
RD verder langs de beek. (Ook hier kunt u rechts 
over het hoger gelegen graspad lopen). Aan de  
T-splitsing, voor de bessenplantage, gaat u L 
over de zandweg met links nog steeds de beek.  
Aan de T-splitsing gaat u R over de asfaltweg.  
**** Aan de 3-sprong bij wandelknooppunt  
(wkp)  6 gaat u RD (2).  Na 200 m, 10 m voorbij de 
plantage, gaat u R (pijl) over het bospad, dat na 
100 m bij houten schuur naar links (pijl) buigt en 
volg het pad RD (pijl) langs de plantage.  
 

2. Na 300 m gaat u aan de 4-sprong L over de 
zandweg. (U verlaat de gele pijl). Voorbij wit-rode 
afsluitboom gaat u aan de ongelijke 4-sprong R 
door de bomenlaan.  Aan de doorgaande weg 
gaat u L (Swolgenseweg) langs huisnr. 28.  
Negeer zijweg links (Heidestraat).  Bijna 300 m 
verder aan de 3-sprong, met rechts de 
Krienestraat, gaat u RD. 100 m verder gaat u aan 
de volgende 3-sprong R (pijl/Hogeweg).  Aan de 
3-sprong bij zitbank gaat u R (pijl) over de 
grindweg langs een boerderij.  Aan de T-splitsing 
gaat u L (pijl) over de asfaltweg door de 
buurtschap Osterbos.  Voorbij de boerderij volgt 
u RD de veldweg, die na 500 m bij kapelletje naar 
links buigt en voor stenen schuur naar rechts 
buigt. In de buurtschap Legert gaat u aan de  
T-splitsing bij wkp 72 R (71) over de asfaltweg.   
 

3. Na ruim 50 m gaat u aan de 3-sprong L 
(pijl/Lissenvenweg) over de veldweg. 100 m 
verder gaat u L over de parkeerplaats en na 30 m 
komt u bij een zitbank met prachtig uitzicht op de 
visvijver Swolgen. ^^^^ Loop terug naar de 
veldweg en ga L.  Aan de T-splitsing gaat u L (pijl) 
over de asfaltweg. Na 50 m gaat u R (4) via 
klaphek het natuurgebied ’t Sohr in en volg het 
pad.   
 

(Als u na 50 m het eerste begroeide paadje neemt 
komt u bij een mooie bosvijver.  De vijvers, die u 
passeert zijn eigenlijk geen vijvers maar een 
onderdeel van de oude Maasmeander. 
 

De “vijvers”, die u passeert liggen in het natuurgebied 
’t Sohr, een oude Maasarm die in de 15e eeuw van 

de Maas werd afgesneden. Behalve voor turfwinning 
is 't Sohr, net als vele andere drooggevallen 
Maasarmen, gebruikt als extensief grasland en voor 
de houtproductie.  
 

De oude Maasarm vervulde tot en met 1995 een 
cruciale functie in de afvoer van hoog water op de 
Maas. Na de hoge waterstanden van 1993-1995 met 
de noodlottige wateroverlast voor de omliggende 
gebieden, is besloten deze Maasarm met kades af te 
sluiten. Hierdoor ontstond er echter een flessenhals 
in de Maas. De aangelegde kades leidden tot 
opstuwing tijdens hoog water. Men kijkt inmiddels 
anders naar het waterbeheer  en men heeft besloten 
de ingreep van 1995 weer ongedaan te maken. 
Daardoor heeft de oude meander zijn oorspronkelijke 
functie van parallelstroom weer terug. Bij hoogwater 
mag de oude Maasarm weer water voeren. Bij 
extreem droge perioden fungeert de meander als 
waterberging; vandaar de benaming klimaatbuffer. 
 

Mogelijk komt u hier grazende Schotse Hooglanders 
tegen). 
 

Na ruim 250 m, voorbij links gelegen vijver,  gaat 
u aan de T-splitsing bij wkp 4 R (5) langs de 
volgende fraaie vijver.  Het pad buigt naar links 
en via stapstenen loopt u tussen de 
vijvers/Maasmeander door en dan gaat u R (pijl) 
met rechts de volgende vijver. Aan de T-splitsing 
gaat u R over de asfaltweg.  
 

4.  Aan de 3-sprong, met rechts een zitbank, een 
genietplekje na 5,6 km, gaat u L (pijl/ 
Nachtegaalstraat) over de smalle asfaltweg.  
Negeer bij wkp 5 zijweg rechts en loop verder  
RD (3) over de asfaltweg en u loopt tussen twee 
vijvers door. Vlak vóór  veerooster gaat u R (57) 
via stapstenen over het graspad.  (Na regenval kan 
het drassig zijn, zoek zelf het beste pad naar de 
vijver).  Bij de vijver gaat u L (pijl) langs de vijver.  
Negeer stapstenen rechts en loop RD langs het 
water. Na 250 m, bij de volgende stapstenen, gaat 
u R tussen de vijvers door en ga dan L (pijl) langs 
de volgende vijver. Negeer stapstenen links en 
loop RD (pijl) langs de volgende vijver. Circa 50 m 
vóór de grote brug gaat u schuin R (pijl) over het 
graspad. Aan de T-splitsing gaat u R het verharde 
pad omhoog. (U verlaat de gele pijl). Voorbij 
klaphek gaat u L langs de muur en de zitbanken, 
een fijne pauzeplek na 7,6 km.   
 

5.   Aan de T-splitsing gaat u L (Ooyensweg) en 
via de Kweibrug steekt u de voormalige 
Maasmeander over.  
 

(Midden op de brug heeft u prachtig uitzicht op het 
natuurgebied).    
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Na de brug volgt u nog 40 m RD het fietspad.  
Aan de kruising steekt u R de doorgaande weg 
over en gaat u L over het fietspad.   Na 10 m gaat 
u R over het pad langs de begroeide gracht.  Aan 
de T-splitsing gaat u L over de asfaltweg en bij de 
houten brug heeft u mooi zicht op het witte 
Kasteel Ooijen.  
 

(De vorm van het huidige kasteel dateert uit de 17e 
eeuw. In de 18e en 19e eeuw is er veel aan het 
kasteel veranderd.  In de middeleeuwen stond hier al 
een kasteel. Zo was in 1453  Seger van 
Broeckhuysen de heer van de heerlijkheid Ooijen.  
Op de schilddaken staan koperen windvanen met het 
familiewapen bestaande uit een boerenzwaluw en 
een ongekroonde leeuw van de families Louwermans 
en Van Odenhoven. In het kasteel zijn nu  10 
vakantieappartementen). 
Loop terug  de asfaltweg omhoog en waar deze 
bij houten hek naar rechts buigt, loopt u RD over 
het grasveld.  Vlak voor de kademuur gaat u L 
(57) via klaphek het pad omlaag. Aan de 3-sprong 
voor de vijver gaat u L (57) met rechts de vijver.   
Aan de volgende 3-sprong gaat u RD (pijl) langs 
de volgende vijver.  Na geruime tijd steekt u via 
brug een beekje over.      
 

6.   Aan de 3-sprong, bij wkp 57 en uitkijktoren 
gaat u L (56) over het graspad.   
 

(Met zijn roestkleurige kern verwijst de 9,5 m hoge 
vierkante  uitkijktoren naar de rode schoorstenen van 
de oude steenfabrieken langs de Maas. Op de 4 
verdiepingen heeft u mooi uitzicht). 
 

Volg het pad met links de Maas en via betonnen 
bruggetje steekt u een beekje over.  Volg nog 
geruime tijd het mooie pad langs de Maas en dan 
gaat u R (pijl) via klaphek over de veldweg langs 
de afrastering.  Aan de 3-sprong, waar de gele pijl 
naar rechts gaat, loopt u RD over het grasveld 
langs de afrastering. Aan het einde gaat u L en 
aan de 3-sprong gaat u RD. Negeer zijwegen en 
bij de kerk komt u weer bij de parkeerplaats. 
 

Alternatief punt 1: 
Loop terug en u steekt R de Broekhuizer 
Molenbeek over en de weg heet dan Hoogstraat.  
Voorbij huisnr. 4 gaat u R over de asfaltweg, die 
bij huisnr. 18 een fietspad wordt dat bochten 
maakt Aan het einde gaat u R (Ellenberg) over de 
asfaltweg langs huisnr. 19. Aan de T-splitsing 
gaat u R (Genenberg). Negeer meteen zijweg links 
(Sef van Megenlaan). Voorbij huisnr. 21 gaat u 
aan de 3-sprong RD. Ga nu verder bij **** in punt 
1. 

 
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.   

 

 

 
 

 


