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Tijdens deze vlakke boswandeling loopt u de eerste helft door het prachtige Annendaalsebos naar de 
buurtschap Putbroek, waar in 1931 het drama van Putbroek heeft plaatsgevonden. Dan loopt u door de 
open velden, waar u kunt genieten van de stilte en de rust. Het laatste gedeelte gaat weer door het 
Annendaalsebos.  In Putbroek kunt u pauzeren bij het bruine café Boszicht. Na 7,8 km staat ook een 
zitbank om te pauzeren. 
 

 
 
Startadres: Eetcafé  ’t Berghoes,  Haarenderweg 1, Maria Hoop (Echterheide).  Tel: 0475-306198. 
 

Als u start bij café Boszicht, Annendaalderweg 73, Maria-Hoop dan kunt u na bijna 9 km lekker pauzeren/lunchen 
bij het leuke eetcafé “t Berghoes. Met uw rug naar café Boszicht gaat u R over het fietspad. Meteen daarna bij 
wandelknooppunt (wkp) 60 gaat u L (59) het bospad langs de parkeerplaats omhoog. Bij wkp 59 loopt u RD (63) 
het bospad omhoog. Ga dan verder  bij **** in punt 3). 
 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 12,74 km  2.50 uur  36 m  57 m 
 

 
 

337. MARIA - HOOP (Echterheide) 12,7 km 
 

1. Met uw rug naar het eetcafé gaat u R 
(Grensweg).   
 

(Links ziet u hier het kerkhof van de Duitse plaatse 
Haaren. Bijzonder op dit kerkhof is dat echtparen op 
hun eigen “perceeltje” begraven liggen).  
 

Aan de 3-sprong bij huisnr. 6 en stenen grenspaal 
348 gaat u bij verbodsbord RD.  
 

(U loopt hier precies over de grens van Duitsland. 
Tussen de grenspalen  347 H en 347 F  loopt u even 
over Duits grondgebied).  
 

Aan de 3-sprong, aan het einde van rechts 
gelegen bos en met links het sportcomplex van 
Haaren, gaat u R (pijl) de veldweg omhoog met 
rechts van u de bosrand. Waar de veldweg rechts 
het bos inbuigt, loopt u RD over het smalle pad 
met rechts de bosrand en links een groot 
grasveld/akker. (U passeert meteen rechts bij hek 
een zitbank). Na 100 m buigt het smalle pad rechts 
het Annendaalsebos in. Vlak daarna gaat u aan 
de 3-sprong L. Na 150 m  verlaat u het bos en 
loopt u RD met rechts de bosrand en links  een 
grote grasveld/akker. Negeer zijpad rechts. 
Voorbij hoogspanningskabels loopt u weer het 
bos in  
 

2. Meteen daarna aan de kruising bij afsluitboom 
gaat u RD over de bosweg. Aan de volgende 
kruising loopt u verder RD. Aan de T-splitsing 
gaat u L omlaag. Negeer zijpaden links en volg  
geruime tijd het pad RD (blauw/geel/rood/pijl). (U 
loopt nu parallel aan de rechts beneden gelegen 
doorgaande weg Echt–Koningsbosch).  Na 1 km, 
voordat het pad steil daalt, gaat u aan de  3-

sprong L (pijl). Na 150 m gaat u aan de kruising R 
(pijl) omlaag. Beneden voorbij afsluitboom steekt 
u de brede bosweg over en loopt u bij 
wandelknooppunt (wkp) 80 RD (82) via de 
volgende afsluitboom door de rand van het 
Annendaalsebos met links een grote akker 
(aspergeveld 2017). Negeer zijpad rechts. Vlak 
voor de doorgaande weg buigt het pad naar links.  
 

3. Let op! 20 m voor hoge gsm zendmast gaat u R 
het paadje omlaag. Steek de doorgaande weg en 
fietspad over en loop RD (pijl) over het brede 
bospad. (U loopt hier weer door het 
Annendaalsebos) Negeer zijpaden. Na 250 m gaat 
u aan Y-splitsing R (pijl). Negeer zijpaden en volg 
het pad geruime tijd RD (pijl).  
 

(Hier in het Annendaalsebos in de buurt van de 
buurtschap Putbroek heeft zich in 1931 “Het drama 
van Putbroek” afgespeeld. Zie voor meer info laatste 
alinea).   
 

Na 600 m gaat u bij wkp 59 L (63/ruiterroute 65) 
het bospad omhoog. 
 

(Als u iets wilt drinken of eten, ga dan R (60) langs de 
afsluitboom en parkeerplaats omlaag. Vlak daarna 
gaat u in de buurtschap Putbroek bij  wkp 60 R over 
de asfaltweg en u komt meteen bij het bruine café 
Boszicht. Open  vanaf 13.00 uur. Dinsdag gesloten). 
 ***** Negeer meteen zijpad links. Boven aan de Y-
splitsing gaat u R. Meteen daarna aan de 4-
sprong gaat u R. (U verlaat hier de route van de pijl 
en ruiterroute 65). Aan de kruising RD omlaag.  
Aan de volgende kruising RD verder omlaag.  Aan 
de T-splitsing gaat u R door de beukenlaan. Vlak 

http://www.hetberghoes.nl/
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daarna neemt u het eerste bospad L. Aan de 
kruising RD. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u R 
omlaag. Aan de kruising gaat u RD verder 
omlaag. 
 

4. Steek beneden bij plaatsnaambord Putbroek 
(Pötbrook) de doorgaande weg over en ga R. 
Meteen daarna gaat u bij wkp 58 L (Spikweg/53). 
Volg nu 1 km deze rustige door bomen 
omzoomde asfaltweg RD.   Na 300 m. steekt u de 
Putbeek over.  
 

(Schuin links voor u ziet u  de twee 120 m hoge 
koeltorens van de Clauscentrale in Maasbracht).  
 

Na 450 m negeert u bij wkp 53 veldweg links en 
loopt u  verder RD (52).   
  
5. Aan de 4-sprong bij Groeneweg, Verlengde 
Spikweg en wkp 52 gaat u R (51) en u passeert 
meteen een zitbank, een prima pauzeplekje na 7,8 
km. (Hier aan de 4-sprong is links bij de boerderij 
een imkerij.  Volg nu de veldweg met links van u 
een smalle bosstrook. Aan de T-splitsing gaat u R 
(pijl). Negeer meteen inrit links. Aan de 3-sprong 
gaat u L (pijl) over de asfaltweg. 
 

(Even verder passeert u links (huisnr. 1) een 
bakhuisje).  
 

Aan de kruising bij stenen wegkruis loopt u RD 
(pijl/Putbroekerbosweg). Waar na 250 m rechts 
een brede bosstrook  begint, gaat u R (pijl) met 
links van u de bosrand.  Aan het einde van het 
bos gaat u  bij wkp 51  L (50) over het smalle pad 
met links van u de bosrand en rechts akkers.  Na 
200 m loopt u RD het bos in. Aan de 3-sprong bij 
wkp 50  gaat u R (49).  
 

6. Voorbij afsluitboom gaat u L (pijl) over de 
asfaltweg. Na 400 m loopt bij hoogspanningsmast  
onder de hoogspanningskabels. 30 meter verder 
gaat u bij afsluitboom L (pijl) over het bospad. Na 
50 m gaat u R (pijl) over het bospad. Bij zitbank 
en wkp 49 gaat R (78) over de asfaltweg. Na 50 m 
gaat u aan de 3-sprong bij volgende zitbank L met 

links de bosrand en rechts weilanden. Negeer 
zijpaden links en volg 900 m de rechte veldweg 
RD. Na 200 m passeert u een gekanaliseerd 
beekje. Aan de 4-sprong bij rood-witte 
afsluitboom gaat u R (pijl/rr 80) verder over de 
veldweg. Negeer bij greppel zijpad rechts.  
 

7. Steek voorbij hoogspanningskabels bij km 18,4 
het fietspad en de voorrangsweg (N274) over en 
loop bij verbodsborden RD (pijl/rr 80) het bospad 
omhoog. Na 100 m aan de 4-sprong bij wkp 78 
gaat u RD (81). Aan de kruising gaat u verder RD.  
Aan de 4-sprong bij wkp 81 loopt u RD (84) onder 
de hoogspanningskabels door.. Negeer zijpad 
rechts en loop RD langs de eiken door de 
bosrand.  
 

(De gebouwen die u links ziet, horen bij het 
autospeedway circuit Posterholt JaBa  waar jaarlijks 
enkele wedstrijden worden gehouden. Als dit zo is, 
dan ziet en hoort u dit ongetwijfeld).  
 

Aan de T-splitsing bij wkp 84 gaat u L (85). Aan 
de 3-sprong bij wkp 85 gaat u R (54). Na 100 m 
loopt u in Echterheide bij  herdenkingsteken RD  
de smalle asfaltweg omlaag. 
 

(Hier is op 18-11-1944 een Hawker Typhoon MK.IB 
MN 475 van het 440 Squadron  van de Royal  
Canadian Air Forces neergestort. Hierbij kwam de 23 
jarige Canadese flying officer Robert John Reilly om 
het leven. Hij  is begraven op de militaire 
begraafplaats in Mook. De stichting “Op Vleugels der 
Vrijheid” heeft op zes plekken in de gemeente Echt – 
Susteren herdenkingstekens geplaatst op de plekken 
waar of waar vlakbij vliegtuigen zijn neergestort. Bij 
de abdij Lilbosch in Pey staat een groot monument. 
Voor u ziet de kerk in de Duitse plaats Haaren en de 
vele windturbines, die op Duits grondgebied staan). 
 

U komt weer bij het in de regio populaire eetcafé, 
de sponsor van de wandeling, waar u binnen in 
het authentiek ingerichte café of op het terras bij 
de vriendelijke uitbaters/personeel nog iets kunt 
eten en drinken.  
 

 

Het drama van Putbroek 
 

De buurtschap Putbroek was in 1931 wereldnieuws. Drie jongemannen uit Putbroek, die in de nacht van 28 nov. 
aan het stropen waren, werden door de plaatselijke jachtopziener en zijn zoon vermoord.  De begraven lichamen 
werden twee dagen later in het bos gevonden. Op 4 dec. 1931 werd het lichaam van nog een vermoorde jongeman 
in het bos gevonden. Deze was sinds 24 aug. spoorloos en bleek ook tijdens het stropen door de jachtopziener 
vermoord te zijn. De jachtopziener moest 15 jaar en zijn zoon 8 jaar de gevangenis in.  
Langs de Annendaalderweg staat een kruis, het moordkruis van Putbroek, als herinnering aan de plaats waar drie 
jongemannen na de moord werden gevonden. Op het kerkhof in Maria Hoop staat het gemeenschappelijk graf van 
de vier jongemannen als monument. Als u op internet “moord Putbroek” intikt, dan komt u meer te weten over deze 
tragische gebeurtenis in deze kleine gemeenschap 
 
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.   


