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Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u o.a. door het Annendaalsbos, langs bosranden en door open 
veld. Onderweg passeert u o.a. een wijngard en komt u langs buurtschappen met namen waarvan u 
mogelijk nog nooit gehoord heeft. Een gedeelte van de route loopt precies over de Duitse grenslijn.   
 
Startadres: Parkeerplaats café Boszicht,  Annendaalderweg 73,  Maria Hoop. Dinsdag gesloten. 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 8,81 km  1.55 uur  27 m  34 m 
 

 
 

390. MARIA HOOP  8,8 km 
 

1. Met uw rug naar het café gaat u R. Na 25 m 
gaat u  bij wandelknooppunt (wkp) 60  L (59) het 
brede bospad omhoog. Meteen daarna aan de 3-
sprong bij  wkp 59 gaat u RD (63/ruiterroute 65) 
verder omhoog.  
 

(U loopt hier door het Annendaalsbos waar het 
drama van Putbroek plaatsvond. Zie laatste alinea).  
 

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 L door de brede beukenlaan.  
Negeer zijpaden. Aan de volgende T-splitsing 
gaat u R langs de beuken  Negeer meteen 2 
zijpaden links.  Aan de ongelijke 4-sprong gaat u 
L.  Na 100 m gaat u aan de volgende ongelijke 4-
sprong RD. Bij houten afsluitboom en 10 m voor 
akker gaat u R over het bospad en negeer even 
verder doorgang L naar akker.  Na 150 m gaat u 
aan de 3-sprong L.  100 m verder gaat u aan de 
kruising R over het brede bospad.  Negeer  zijpad 
links en volg RD het brede bospad dat een dalend 
pad wordt.  
 

2.   Aan de T-splitsing gaat u L met rechts van u 
grote achtertuinen van woningen in Maria Hoop.  
Negeer zijpaden. Na 400 m gaat u aan de rustige 
asfaltweg L omhoog.  
 

(Rechts ziet u hier woningen in het dorp De 
Deelgaard/Diergaarde).  
 

Na 350 m gaat bij verbodsborden R over het 
graspad met rechts van u de bosstrook en links 
een grote akker.  Aan de T-splitsing gaat u L over 
de smalle asfaltweg.  
 

3.   Meteen daarna gaat u  bij wegkruis, zitbank en 
afsluitboom RD.  Steek na 350 m bij wijngaard 
“de Deelgaarderberg” de voorrangsweg over en 
ga bij wkp 3 L (4) over het fietspad.  Na 40 m gaat 
u bij verbodsborden R (pijl) over de veldweg met 
links de bosrand.   
(Een eind verder ziet u schuin rechts de uit rond 1500 
stammende rijksmonumentale St. Lambertuskerk in 
Waldfeucht en windturbines op Duits grondgebied).  
 

Bij ronde betonnen “waterput”(waterpomp) buigt 
de veldweg naar links.  Blijf de veldweg volgen 
met rechts aspergevelden (2020). Negeer 
zijpaden.   
 

4. In de buurtschap Kemptien gaat u bij wit huis 
(nr. 15) stammend uit 1916 R over de asfaltweg.  
Aan de 4-sprong, net voor de Duitse grens, gaat u 
bij verbodsborden L (Breukelderveestraat).  Vlak 
daarna aan de 3 -sprong voor manegeweide en bij 
wkp 4 gaat u schuin R  (89) over het graspad, dat 
u geruime tijd RD volgt tussen de akkers door.  
 

(U loopt hier precies over de grenslijn met Duitsland. 
U passeert de grenspalen 341 D, 342,342 A en 342 
D).   
 

Na 1 km loopt u bij de hoge  grenspaal nr. 342 RD 
over het bospad.  Negeer zijpaden. Bij wkp 89 
gaat u RD (86). Negeer zijpaden.   
 

(U passeert de grenspalen 343 A, 343 C en 343 D).  
 

Bij de hoge stenen grenspaal 343 F en houten 
zitbank gaat u verder RD over het bospad. 
 

(Rechts ziet u hier woningen in het Duitse plaatsje 
Brüggelchen).   
 

5.  Aan de asfaltweg in de buurtschap 
Echterheide gaat u L over de asfaltweg richting 
Putbroek.  Let op!  Na 200 m gaat u voor het 
plaatsnaambord Echterheide/Echterhei L over het 
smalle bospad (Dit is ca. 30 m voordat het bos aan 
de linkerzijde eindigt).  Negeer alle zijpaden en volg 
geruime tijd dit bospad RD. Na 700 m gaat u aan 
de T-splitsing R. Meteen daarna gaat u voorbij 
afsluitboom R over de brede veldweg.  Na 100 m 
gaat u meteen voorbij hoogspanningskabels bij 
bordje “De Meinweg-Annendaalsbos” L over het 
bospad.    
 

6. Steek de doorgaande weg  (N274) over en ga L 
over het fietspad. Let op! Na circa 50 m, 5 m vóór 
eerste links staande eik met meerdere stammen 
en 30 m voor einde van de aan de overkant van 
de weg gelegen bosrand, gaat u R over het 
bospaadje.  Meteen daarna (10 m) gaat u L over 
het brede bospad.   

Negeer zijpaadje rechts. Aan de 3-sprong, waar 
veel varens staan, gaat u R. Na 50 m loopt u aan 
de omgekeerde Y-splitsing RD (pijl/ruiterroute 
63). Negeer zijpaden en blijf RD (pijl/ruiterroute 
63) het brede bospad volgen.  Na 500 m gaat u bij 
wkp 59 RD (60) langs de afsluitboom. Steek vlak 

daarna de voorrangsweg over en ga R terug naar 
het in de buurtschap Aan de Berg/Putbroek 
gelegen café, de sponsor van de wandeling, waar 
u nog iets kunt eten of drinken.  
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(Als u het leuke bruine café binnengaat, let dan 
binnen even op de links van de deur staande koe. In 

het bijzondere café staan ook opgezette dieren). 

 
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.   

 

 
 


