475. MAASBREE 13,4 km – 6,5 km
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Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u door bossen en velden langs het gehucht Dubbroek naar het
prachtige Mortelsven. Na een mooi rondje om deze visvijver gaat de terugweg door het natuurgebied
Dubbroek en de Breukerheide. Bij het Mortelsven staan enkele zitbanken. U kunt de wandeling inkorten tot
6,2 km maar dan mist u het mooie Mortelsven.
Startadres: Baarlosestraat 4, Maasbree. Tel:077-4652219.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

13,45 km

2.55 uur

17 m

25 m

blz 2 van 3

475. MAASBREE 13,4 km – 6,5 km
1. Met uw rug naar Restaurant Niens gaat u L.
Aan de T-splitsing gaat u L (Dorpstraat). Negeer
zijwegen. Na bijna 300 m gaat u precies
tegenover de kerktoren van de H. Aldegundiskerk
L over het klinker- voetpad en loop dan RD met
rechts de parkeerplaats (Kennedyplein).
(Het schip werd gebouwd in de 15e eeuw en het
werd in 1535 uitgebreid met een travee. Het huidige
koor (1920-'21) is de vervanger van het vorige koor
uit 1866. De kerk werd zwaar beschadigd aan het
eind van de Tweede Wereldoorlog. De toren werd
opgeblazen. Het schip werd in de jaren 1950-'51
herbouwd en in 1955 werd op de 15e-eeuwse
onderbouw van de toren een nieuwe toren gebouwd).
Aan de T-splitsing voor huisnr. 45 gaat u R. Na
40 m gaat voor school L over de klinkerweg. Bij
einde zwart hekwerk gaat u R. Aan de T-splitsing
met voor u afvalcontainers gaat u L. Aan de Tsplitsing gaat u R. Negeer zijwegen. Aan de
volgende T-splitsing voor huisnr 28 gaat u L naar
de rotonde.
2. Steek via fietspad aan de linkerzijde de rotonde
over ga R en ga dan meteen daarna naar L (Oude
Heldenseweg.
Aan
de
3-sprong
bij
wandelknooppunt (wkp) 32 gaat u RD (33). In de
buurtschap Leeuwerik gaat u voorbij huisnr. 11
bij wkp 33 L (34/Leeuwerik). U passeert een
dierenweide met herten (2019). Negeer bij wkp 34
zijweg rechts en loop RD (35) en u passeert een
tuinkas. Voor huisnr. 4 buigt de weg naar links
en dan naar rechts.
Aan de 3-sprong met
doodlopende weg gaat u L richting bos. Aan de 4sprong, met links de Leemvenweg, gaat u bij wkp
35 RD (36) met links een tuinkas. Aan de
volgende 4-sprong gaat u bij wkp 36 RD (37) over
de zandweg. U loopt langs een grote
manegeweide en aan het eind hiervan gaat u aan
de kruising bij wkp 37 R (38) over de zandweg. Na
250 m gaat u bij wkp 38 L (39) over de zandbosweg. Na 50 m gaat u aan Y-splitsing L/RD
(gele pijl). Negeer zijpad rechts en links.
3. Aan de 3-sprong voor asfaltweg en waar u
rechts een woning ziet, gaat u bij wkp 39 L (17)
over het bospad. Negeer inrit rechts. 50 meter
verder gaat u aan de Y-splitsing bij wkp 17 R (74)
en volg RD het rechte bospad. Aan het eind
negeert u inrit rechts en volg gele pijl. Meteen
daarna gaat u aan de 4-sprong R (pijl). Steek
schuin links de doorgaande weg (Zandberg) over
en loop RD over het bospad. Aan de kruising
gaat u R. (U verlaat hier de pijl). De weg buigt naar
links en negeer meteen zijpad schuin links. Voor
grote akker buigt het pad naar links en blijft u
rechts van de bosrand lopen.

4. Aan de T-splitsing gaat u R over het brede
graspad gelegen tussen akkers.
(Degene die 6,2 km loopt, gaat hier aan de Tsplitsing L over het bospad. Ga nu verder bij punt 8).
Aan de asfaltweg gaat u RD. Negeer veldweg
links. Aan de T-splitsing gaat L.
(Na 100 m komt u bij een zorgboerderij. Rechts ziet u
het graspad waar u straks terugkomt).
Volg geruime tijd deze asfaltweg langs
boerderijen. Na bijna 600 m gaat u aan de Tsplitsing bij wkp 10 L (84) langs huisnr. 6. Vlak
daarna gaat u R (Dubbroek 4-5/ (wit). Voorbij
huisnr. 5 gaat u RD over het bospad. Neem nu
het
eerste
bospad
L(wit)
langs
een
hoogspanningskast.
Aan de kruising van
bospaden gaat u RD (wit). Aan de T-splitsing
gaat u R (wit) over de asfaltweg. Aan de 5-sprong
bij wkp 58 gaat u L (57) over de grindweg. Negeer
zijwegen.
5. Na bijna 600 m steekt u de Provincialeweg
over (N275) en gaat u bij wkp 81 R (91) over het
fietspad. Na 100 m t.o. restaurant Boszicht en
voorbij rood gebouwtje steekt u weer de weg over
(pijl) en gaat u bij afsluitboom schuin R over het
bospad. Voorbij volgende afsluitboom gaat u aan
de kruising R (pijl). Meteen daarna gaat u bij
picknickbank (6,4 km) en bij het prachtige
Mortelsven gaat u bij wkp 91 L (91) over het
smalle paadje vlak langs de bank. Meteen daarna
gaat u aan de Y-splitsing R langs het ven.
(U wandelt nu een rondje om deze prachtige vijver.
Het 1,5 ha grote Mortelsven is een door de
voormalige gemeente Maasbree gegraven visvijver).
Aan de 3-sprong voor zitbank gaat u R (pijl) met
rechts de vijver en blijf langs de vijver lopen. Bij
wkp 92 gaat u RD (91). Bij zitbank gaat u schuin
L terug naar de 3-sprong bij de picknickbank,
waar u net bent geweest. Ga nu L over de brede
grindweg.
6.
Aan de kruising gaat u RD langs witte
afsluitboom. Meteen daarna aan de grote kruising
met driehoek in het midden gaat u verder RD
richting witte afsluitboom. Negeer veldweg
rechts. Voorbij de afsluitboom gaat u aan de
asfaltweg RD. Na 50 m gaat u de 5-sprong, waar
u eerder bent geweest, L. Negeer meteen zijpad
links omhoog. U verlaat het bos en volg het
graspad RD (wit). Via bruggetje steekt u het
Springbeekje over en loopt u via houten klaphek
het weiland in. Volg het graspad RD richting
boerderij.

Na klaphek gaat u R over de asfaltweg
(Bongardweide/wit). Negeer meteen zijweg rechts
(Dubbroek).
7. Na bijna 200 m gaat u bij wkp 12 R (15) over de
parkeerplaats. Bij infobord gaat u R over het
bospad. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong L.
(U loopt hier door het 148 ha grote natuurgebied
Dubbroek dat deels in een oude Maasmeander ligt
en voornamelijk bedekt is met elzenbroekbos. De
Springbeek ontspringt hier. Tot de Tweede
Wereldoorlog werd het elzenbroekbos nog voor
houtproductie gebruikt. Om de 8 à 10 jaar werden
kaprijpe percelen broekbos geveild. In het Dubbroek
ligt ook een oud kerkhof uit 1880. Hier zouden nietkatholieken begraven moeten worden uit Blerick,
Baarlo en Maasbree, mar het is niet veel gebruikt.
Toen het kerkhof na de Tweede Wereldoorlog in
onbruik raakte, werd het langzaam maar zeker door
groeiende bomen en struiken overwoekerd. Het
Limburgs Landschap heeft de structuur van deze
historische plaats weer herkenbaar gemaakt in het
landschap).
Voor greppel buigt het pad naar rechts (wit). Blijf
nu zeer geruime tijd het graspad langs de greppel
volgen. Later buigt het pad rechts (wit) het bos in.

blz 3 van 3
Via afsluitboom verlaat u het bos en ga dan bij
wkp 15 R (18) over de veldweg met rechts de
bosrand. Aan de 3-sprong bij afsluitboom gaat u
RD over het graspad langs de bosrand. Het pad
buigt naar links en u loopt weer even het bos in.
Voorbij afsluitboom volgt u het graspad RD (wit).
Bij de zorgboerderij (nr. 12) gaat u L over de
asfaltweg. Neem nu de eerste weg R (doorgaand
verkeer). Waar de weg na 250 m naar links buigt,
gaat u RD over het graspad gelegen tussen
akkers. Bij de bosrand gaat u RD over het
bospad. (U heeft nu 12,5 km gelopen).
8. Negeer zijpaadjes. Aan de duidelijke 3-sprong
gaat u RD (wit/pijl). Na 20 m gaat u aan de
kruising verder RD (pijl). Steek bij woning de
asfaltweg over en loop bij huisnr 13 RD over de
veldweg. Via brug steekt u de Everlose Beek
over. Steek meteen daarna voorzichtig de
Provincialeweg (N275) over en loop RD over de
grindweg langs tuinkassen. U loopt weer
Maasbree binnen. Aan de T-splitsing gaat u L. Na
50 m gaat u aan de 3-sprong R. Aan de volgende
T-splitsing gaat u L (Venloseweg). Aan de
kruising gaat u RD (Dorpstraat). Neem dan de
tweede weg L (Baarloseweg) terug naar het
begin.
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verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

