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Een prima vlakke wandeling om het mooie natuurgebied ’t Kranenbroek te verkennen. U wandelt veelal
over onverharde paden, door bossen, langs bosranden en akkers. Neem zelf proviand mee, na 7km staat
een zitbank aan een mooi ven.
Startpunt: Parkeerplaats Chalet & CaravanPark Marisheem, Brugweg 89 Peij- Echt.
(Rechts van de camping is de grote parkeerplaats).
Neem op de A2 de afslag Echt. Komende vanuit het Zuiden, aan de rotonde R en bij de volgende rotonde RD.
e
(Komende vanuit het Noorden, aan de rotonde L, bij de 2e rotonde RD en bij de 3 rotonde nog een keer RD).
Bij de verkeerslichten RD. Bij de volgende verkeerslichten aan de ongelijke kruising RD. Ga bij bord Camping
Marisheem L.
Gps afstand: 10300m, Looptijd: 2.05, Hoogteverschil: 5m

355. PEIJ – Echt 10,3km
1. Staande op de parkeerplaats met uw rug naar
de camping gaat u L over de asfaltweg (bij het
einde van de parkeerplaats). Aan de T-splitsing bij
wandelknooppunt 65 gaat u R (85) over de
veldweg, die u geruime tijd RD volgt. Aan de
asfaltweg bij knooppunt 85 gaat u L (84). Na 400
m. passeert u links camping en ijsboerderij
Pepinushof (huisnr. 3) , waar u in de zomer lekker
ijs kunt krijgen. (Hier wordt ook het geheim onthuld
van de “Weersteen” die daar ligt en die dateert uit
ruim 2000 voor Christus. De boerderij dateert uit
1918). Aan de kruising bij wandelknooppunt 84
gaat u L (63) over de brede zandweg weg, die u
geruime tijd RD volgt door de mooie eikenlaan.
Let op! Circa 200 m., nadat rechts het bos begint,
gaat u bij paaltje van ruiterroute 51 en bij bordje
“Stichting het Limburgs Landschap” R het eerste
bospad in. Aan de 4-sprong loopt u RD. Aan de Tsplitsing gaat u R. Even verder buigt het pad naar
links en u passeert meteen bij afrastering een
rechts gelegen vijver. Aan de brede bosweg bij
schuilhut en picknickbank gaat u R. Meteen
daarna gaat u L (ruiterroute 75) over de brede
bosweg met links van u een asfaltpad (fietspad).
(U loopt dus eigenlijk RD). Even voorbij zitbank en
infobord over het natuurgebied het Marisheem
buigt
het
asfaltpad/zandweg
naar
links
(ruiterroute 75). Even verder passeert u rechts het
volgende infobord over het Marissen. Negeer
meteen
bospad
links
en
volg
het
asfaltpad/zandweg verder RD.
2. Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u gaat u RD.
Vlak daarna aan de 4-sprong met bospaden loopt
u verder RD. Meteen daarna bij ruiterroutepaal
gaat u R (ruiterroute 75) over het bospad. Aan de
kruising RD. (U verlaat hier ruiterroute 75). Aan de
T-splitsing gaat u L door de bosrand. Aan de Tsplitsing gaat u R over brede dwarsweg of over
het smalle pad, dat parallel loopt aan het brede
pad. Negeer bospad links. Aan de T-splitsing
gaat u R. (U verlaat hier weer ruiterroute 75). Na 50
m., waar het bos links ophoudt, gaat u L over het
smalle pad met links van u de bosrand en rechts

akkers. U passeert een zitbank. Aan de 3-sprong
gaat u RD verder langs de bosrand.
3. Aan de T-splitsing gaat u L over de veldweg.
Negeer twee bospaden links. Let op! Ca. 120m
nadat rechts de bosrand begint gaat u R het
bospad in. Negeer pad links. Aan de kruising
gaat u RD. Aan de volgende kruising loopt u RD
(blauwe pijl op geel plaatje). Aan de doorgaande
weg(nieuw aangelegde fietspad voor het klaphek
gaat u L. Na 50 m. gaat u L over de veldweg.
Negeer twee bospaden links en even verder loopt
u het bos weer in.
4. Aan de kruising gaat u R over het smallere
bospad. Aan twee 3-sprongen RD. Aan de
volgende 3-sprong gaat u L. (Dit is 50 m. voor
doorgaande weg). Aan de kruising gaat u R. Aan
de T-splitsing L. Aan de 3-sprong gaat u R. Vlak
voor de doorgaande weg gaat u bij infobordje “De
Specht” L (wit-rood (Pieterpadroute)) over het
bospad. Aan de 5-sprong bij wandelknooppunt 53
steekt u de brede bosweg over en loopt u RD
(57). (U loopt dus schuin links over de brede veldweg
gelegen tussen de akkers).
5. Aan de 3-sprong bij bosrand en bij
herdenkingsteken gaat u R (wit-rood) met links
van u de bosrand. (Hier is op 1 nov. 1944 om 20.40
uur de bommenwerper Handley Page Halifax MK III
MZ376/QB-K van het RCAF Squadron 424 door de
Duitsers neergeschoten. Het toestel was om 16.54
uur opgestegen van zijn thuisbasis Skipton - on –
Swale voor een bombardement op Oberhausen. De
zeven koppige bemanning met de Canadese, Britse
en Amerikaanse nationaliteit liggen begraven op de
militaire begraafplaats in Nederweert. 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). Negeer twee
bospaden links en blijf de veldweg RD volgen.
Aan de 5-sprong bij wandelknooppunt 57 neemt u

het tweede pad van L. (Dus het smalle licht
stijgende bospad). Aan het asfaltpad (fietspad)
gaat u R. Aan de 4-sprong loopt u RD verder over
het asfaltpad. Even verder loopt u parallel aan
een brede zandweg. Meteen daarna gaat u bij
zwerfstenen en twee steenkorfzitbanken R
richting ven. (Een mooie pauzeplek na ruim 8 km).
6. Voor het ven gaat u L met rechts van u het
Kranenbroekerven. (Dit voormalig heide ven was
begin jaren negentig van de vorige eeuw volledig
verland en verdroogd en is toen door het Waterschap
Roer en Overmaas uitgebaggerd). Even verder
buigt het pad links omhoog. Aan het
asfaltpad/zandweg gaat u R. Aan de T-splitsing
gaat u R en u passeert een picknickbank en de
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grote schuiltut “Kranenbroek”. Meteen daarna bij
het
wandelknooppunt
56
gaat
u
L
(59/Leenderdwarsstraat) over het asfaltpad langs
de asfaltweg. Neem nu bij knooppunt 39 en bij
verbodsborden de eerste brede zandweg L
(62/Zandweg). Na 50 m. gaat aan de 3-sprong R
over het brede bospad met links van u een
asfaltpad (fietspad).
Negeer meteen bospad
rechts en volg het pad RD. Aan de ongelijke 4sprong bij picknickbank, infobord, wegwijzer en
knooppunt 62 gaat u RD (65). Aan de 3-sprong bij
wandelknooppunt 65 gaat u R (70) over de smalle
asfaltweg en u komt weer bij de camping.
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