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Ten westen van Venlo ligt in het dorpje Boekend de lunchroom De Bekkerie. Tijdens deze gemakkelijke en 
afwisselende wandeling, wandelt u eerst langs bosranden en dan volgt u een leuk graspad langs de 
Springbeek.  U duikt weer het bos in en dan wandelt u een mooi rondje om het prachtig gelegen Mortelsven 
waar zitbanken staan om te pauzeren.  Bij de mooie Natuurbegraafplaats Venlo – Maasbree passeert u nog 
een vijver met zitbanken en via een mooi stuk langs de Everlose Beek wandelt u terug naar Boekend.  
 

 
 
Startadres: Lunchroom De Bekkerie, Heymansstraat 128a, Venlo.  Tel: 077-3968144. Geopend: Dagelijks 
van 10.00 tot 17.00 uur.   
 

U kunt ook starten vanaf de grote parkeerplaats bij de Algemene Begraafplaats Blerick. Grote Blerickse 
Bergerweg 24, Venlo en dan na 7 km pauzeren bij de Bekkerie. Start dan bij punt 2.  

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://www.waardevolgenieten.rendiz.nl/locaties/bekkerie-boekend
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,53 km  1.55 uur  16 m  16 m 
 

 
 

1642. VENLO (Boekend) 8,5 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de lunchroom 
gaat u R. Aan de kruising voor de Onbevlekt Hart 
van Mariakerk (1953) gaat u L (Kockerseweg). 
Negeer  zijwegen.   
 

(Na 400 m, voorbij huisnr. 76, passeert u links twee 
dierenweiden, met o.a. alpaca’s en kalkoenen). 
 

Na 500 m, bij huisnr. 114 en bord “Einde 
bebouwde kom Boekend”, gaat u aan de  
Y-splitsing R. 100 m verder gaat u aan de kruising 
RD (Kockerseweg) over de smalle asfaltweg.    
 

(Ruim 50 m verder passeert u links  de 
rijksmonumentale Onze - Lieve - Vrouw van Zeven 
Smartenkapel (1911/in 1995 herbouwd). 
 

Na 150 m, waar voorbij huisnr. 130 de asfaltweg 
naar rechts buigt, gaat u tegenover lantaarnpaal 
609 L over het graspad, met links een 
dennenplantage. Aan het einde van de 
dennenplantage loopt u RD door het weiland met 
rechts hoge afrastering van paardenweiland. 
Voorbij de houten (paarden)stal gaat u R. Meteen 
daarna aan de ongelijk 4-sprong gaat u RD over 
de veldweg met rechts afrastering van de 
begraafplaats en links afrastering van 
paardenweiland. 
 

2. Aan de asfaltweg gaat u RD met links de grote 
parkeerplaats en rechts de ingang van de 
Algemene Begraafplaats Blerick en het  
afscheidscentrum Aerdehof. 
 

(Als u de begraafplaats oploopt en meteen na de 
ingang R gaat en dan meteen weer R gaat, komt u 
via het ijzeren hek op het Islamitische gedeelte van 
de begraafplaats).  
 

Na 150 m  buigt de asfaltweg naar rechts. Vlak 
daarna aan de 3-sprong, bij wandelknooppunt 
(wkp) 99, gaat u L (79/Vlasvenweg). Steek 
voorzichtig de doorgaande weg (N275) over en 
loop RD (pijl) over het bospaadje, dat een 
stijgend bospaadje wordt. Negeer zijpaden. 
Omlaag lopend gaat u na 200 m aan de 4-sprong 
L over het smalle bospaadje. 50 m verder gaat u 
aan de T-splitsing R omlaag richting stenen 
paaltjes. Boven bij twee zitbanken gaat u RD 
omlaag en beneden voorbij grote picknickbank 
gaat u L (pijl) over de smalle asfaltweg.  Aan de  
4-sprong gaat u R (Grote Winkelweg).  
 

3.  Aan de 4-sprong, bij wkp 79, gaat u RD (73/ 
Grote Winkelweg). Negeer zijwegen. Na 250 m 
steekt u het Springbeekje over en ga dan meteen 
R over het brede graspad, met links de vierkante 
waterberging en rechts de Springbeek. Aan de  

T-splitsing bij wkp 75 gaat u R (96) met links een 
grote tuinkas en rechts beneden de meanderende 
Springbeek, een zijbeekje van de Maas.  Steek bij 
wkp 96 de asfaltweg over en loop RD (98) over 
het graspad, dat vlak daarna bij rechts gelegen 
broekbos/natbos, naar links buigt met links de 
beek. Volg nu geruime tijd het graspad met links 
de Springbeek.  Na 600 m gaat u bij brug en wkp 
98 R (93) over de smalle asfaltweg. Aan de 
ongelijke 4-sprong bij zitbank, wkp 93 en bordje 
“natuurgebied Dubbroek”,  gaat u L (92) over de 
grindweg met links een dennenplantage en rechts 
de bosrand en na 200 m passeert u een houten 
afsluitboom.  
 

4. Na 300 m gaat u in het bos R (pijl) het smalle 
steile bospad omhoog/omlaag. Aan de 3-sprong 
gaat u R/RD (pijl). Meteen daarna aan de  
T-splitsing bij wkp 92 en voor het Mortelsven gaat 
u L (91) met rechts de (vis)vijver.  
 

(Na 150 m passeert u een afvalbak en zitbank met 
mooi uitzicht op het Mortelsven, een genietplekje na 
4,6 km lopen).   
 

Aan de 4-sprong, bij picknickbank en wkp 91, 
gaat u R (92) en meteen daarna gaat u aan de  
Y-splitsing R over het smalle bospaadje, met 
rechts beneden het ven. Aan de omgekeerde  
Y-splitsing gaat u RD.  Aan het einde van de 
vijver gaat u aan  de T-splitsing bij zitbank L 
omhoog. (U verlaat hier de pijl).  
 

(Als u hier R gaat, komt u meteen bij een zitbank met 
de mooiste blik op het Mortelsven).   
 

Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing bij 
afsluitboom R over de veldweg, met rechts een 
akker en links de bosrand. Aan het einde van de 
akker gaat u aan de 3-sprong RD het bospad 
omhoog.    
 

5.   Steek de asfaltweg over en loop RD het smalle 
bospaadje omhoog.  Aan de 4-sprong gaat u L 
over de bosweg. Steek, voorbij op pad liggende 
boom (2022), voorzichtig de doorgaande weg 
(N275) en tweerichtingsfietspad over en loop bij 
bord “Natuurbegraafplaats Venlo – Maasbree” en 
grote stenen (“hunebed”) RD over de bosweg.  
Negeer zijpaden. Na 200 m gaat u aan de  
4-sprong, bij infobord en houten afsluitboom, L 
(pijl) over het bospad.  Meteen daarna  gaat u aan 
de volgende 4-sprong R (Eikenlaan) over het bos- 
grindpad. Aan de 3-sprong gaat u RD (Eikenlaan).  
Aan de volgende 3-sprong gaat u RD (Vijverpad) 
over het graspad langs de picknickbank aan de 
vijver.   
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(Hier komt u (2022) de eerste “graven” op de 
natuurbegraafplaats Venlo – Maasbree tegen).  
 

Vlak daarna gaat u bij zitbank RD over het 
graspad met links de vijver en u passeert enkele 
zitbanken, een geliefd plekje op de 
natuurbegraafplaats. Aan het einde van de vijver 
gaat u aan de 4-sprong bij afvalbak en 
picknickbank R (pijl) omhoog. Aan de volgende  
4-sprong gaat u RD (pijl) het smalle paadje 
omhoog. Vlak  daarna gaat u aan de T-splitsing 
bij infobord en markeringspaal R. (U verlaat de 
gele pijl en de “graven” (2022) op de begraafplaats). 
Aan de 4-sprong, met links de Everlose Beek, 
gaat u RD. Meteen daarna gaat u aan de  
Y-splitsing R en na 10 m gaat u aan de 3-sprong 

bij markeringspaal R (rode pijl). (Dus niet gele pijl).    
 

6. Aan de 4-sprong gaat u RD (gele en rode 
pijl/Kraijelheidepad) met links een 
dennenplantage/rij eiken.  Aan de 3-sprong gaat u 
RD (rode pijl) met links beneden de 
dennenplantage.  Negeer zijpaden.  Aan het einde 
van de plantage gaat u aan de 3-sprong bij 
zitbank RD over het hoger gelegen bospad. (U 
verlaat de gele en rode pijl).  Negeer zijpaadjes 
links omlaag. Na 150 m wordt het pad een hol 
dalend pad en ga dan beneden aan de 4-sprong L 
over het bospaadje, onder de over het pad 
liggende boomstam (2022) en volg dan het 
dalende bospaadje over een omgevallen 
boomstam (2022) heen. Na bijna 100 m gaat u 
voorbij houten doorgang aan de T-splitsing R 
(gele en rode pijl) over het brede bospad met 
links beneden een brede greppel.  Aan de 
bosrand gaat u aan de T-splitsing, bij wkp 69, L 
(68/rode pijl) over de veldweg.  Bij zitbank gaat u 
RD met links de Everlose Beek.  
 

7. Steek bij zitbank, wkp 68, brug en hoge  oranje 
witte “pijl”, de smalle asfaltweg (Kockerseweg) 
over en loop bij waterval RD (44) over het 
graspad met links de 20 km lange Everlose Beek, 

die gevoed wordt met water uit de Noordervaart 
en die een  zijbeek van de Maas is.  Aan de  
3-sprong bij witte stalen roosterbrug gaat u RD 
over de brede bosweg langs de beek.  
 

(Dit stuk van de Everlose Beek loopt over het traject 
van het 156 km lange Grand Canal du Nord met zijn 
36 sluizen, het kanaal dat Napoleon tussen 1803 en 
1812 wilde realiseren tussen de steden Antwerpen 
aan de Schelde, Venlo aan de Maas en Neuss aan 
de Rijn. Dit stuk van de huidige Everlose Beek is 
daar een deelproject van, zoals hier uitgevoerd. De 
afstand tussen de kanaaldijken moest bijvoorbeeld 
27 m zijn, zoals hier goed te zien is, In 1810, toen het 
toenmalige Nederland door Napoleon werd 
geannexeerd, werd het hele plan stopgezet).   
 

Negeer, bij stroomversnelling en zijbeekje, zijpad 
rechts.  Aan de 4-sprong bij volgende brug en het 
informatiepunt “Noordervaart” gaat u R (44/rode 
pijl) over de asfaltweg . Meteen daarna aan de  
T-splitsing bij zitbank, wkp 44 en plaatsnaambord 
Boekend, gaat u L (41). Waar de smalle asfaltweg 
naar rechts buigt, gaat u L  (pijl) over de veldweg, 
die meteen daarna een smal pad wordt, met links 
de bosrand en rechts weilanden.   
 

(Als u aan het einde van het smalle pad links het 
zijpaadje inloopt, heeft u mooi zicht op het traject van 
Grand Canal du Nord).  
 

Na 200 m, bij hoge oranje-witte “pijl” (wie weet dat 
is?),  wordt het paadje een smalle asfaltweg. Aan 
de T-splitsing in Boekend gaat u L (pijl) over de 
asfaltweg.   Aan de volgende T-splitsing gaat u R. 
Voorbij kunstwerk, als aandenken aan de locatie 
van de voormalige lagere school Don Bosco 
(1950-1990), die hier links van de kerk stond en 
voorbij de Onbevlekt Hart van Mariakerk (1953), 
gaat u aan de kruising RD (Heymansstraat). Na 
100 m komt u links weer bij De Bekkerie, de 
sponsor van deze wandeling, waar u nog iets 
kunt eten of drinken. Aanrader is het 
Twaalfuurtje! Op werkdagen  wordt u geholpen 
met mensen met een beperking. 

   
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.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


