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Tijdens deze vlakke en gemakkelijke wandeling wandelt u langs het mooie Mortelsven en door de prachtige
bossen van het bosgebied Blerickse Bergen en Kraijelseheide naar het gehucht Lange Heide. De terugweg
gaat tussen velden en een mooi stukje langs de Everlose Beek. Bijna de hele route bestaat uit onverharde
zandpaden. Neem zelf proviand mee. Halverwege staat een picknickbank. Aan het eind is een ruim terras.
Startadres: Restaurant Boszicht, Provincialeweg 2, Maasbree.
(Voor het restaurant is een grote parkeerplaats waar u mag parkeren).
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479. MAASBREE 10,1 km
1. Staande op de parkeerplaats met uw rug naar
het restaurant gaat u via de linker uitrit naar de
doorgaande weg (Provinciale weg/N275). Steek
deze over en ga bij bord “Dubbroek” en
afsluitboom over het bospad. Aan de brede
grindweg gaat u R (pijl). Na 25 m gaat u aan de 4sprong met links een picknickbank en bij
wandelknooppunt 91 L (92) over het smalle
paadje vlak voorlangs de bank. Meteen daarna
gaat u aan de Y-splitsing R langs het ven. U
wandelt nu langs het mooie Mortelsven, een door
de voormalige gemeente Maasbree gegraven
visvijver. Bij zitbank gaat u aan de 3-sprong L. Na
10 m bij witte betonnen paaltjes gaat u RD. Vlak
daarna aan de T-splitsing met links een
afsluitboom en rode betonnen paaltjes gaat u R
over de veldweg, die een eindje verder weer het
bos inloopt.

4. Na bijna 100 m gaat u bij houten afsluitboom R
over het eerste bospad (bord militair oefenterrein
Kraijelheide). Na 50 m gaat u L. Aan de 3sprong, met naaldboom in het midden, gaat u R.
Negeer zijpad rechts. 20 meter verder gaat u aan
de Y-splitsing L (pijl). Na 150 m gaat u aan de
volgende Y-splitsing weer L (pijl). Aan de 4sprong bij wkp 53 gaat u precies RD (54) over de
veldweg. Even voorbij zitbank negeert u breed
graspad rechts en volg de veldweg verder RD.
Aan de asfaltweg gaat u L. Na 150 m gaat u
voorbij hoogspanningsmast
R onder de
hoogspanningskabels door. Na 250 m gaat u bij
parkeerplaats en wkp 52 RD (50) over het
onverharde (fiets)pad. Negeer pad links met pijl.
(U passeert een picknickbank, een prima pauzeplekje
na 5,5 km). Loop RD langs betonnen
wegmarkering.

2. Aan de T-splitsing gaat u R over de asfaltweg.
Negeer bospaden. Aan de verharde 3-sprong bij
zitbank, wegkruis en wkp 93 gaat u L
(Hoverhofweg). Na 150 m gaat u bij afsluitboom L
over het bospad Aan de 4-sprong gaat u RD.
Negeer zijpad links. Steek de doorgaande weg
(N275) en fietspad over en loop RD het bospad
licht omhoog. Na 150 m gaat u R (groen/wit) over
het bospad. U loopt licht omhoog en omlaag en
neem dan het eerste bospad L (geel). Na 100 m
gaat u aan de T-splitsing R. Negeer zijpaden links
omhoog. Negeer ook pad links omhoog (geel).
Loop verder en bij boom gaat u L (groen/wit) het
bospad omhoog. Negeer zijpaden links en rechts.
U loopt langs de Natuurbegraafplaats VenloMaasbree.

5. Aan de T-splitsing (fietsroute 77) met uitzicht
op
de
grote
tuinkassen
van
het
glastuinbouwgebied Siberië gaat u L. Blijf
geruime tijd de grindweg volgen, die een haakse
bocht naar rechts en links maakt. Na circa 600 m
loopt u langs het beekje Lage Heide. Aan de
asfaltweg
gaat
u
L
en
u
passeert
chalet/recreatiepark Bree Bronnen. Aan de 3sprong bij wkp 50 loopt u RD (80). Negeer
veldweg links en loop RD over de veldweg. In de
buurtschap Lange Heide wordt de veldweg een
asfaltweg. Vlak daarna gaat u aan de kruising L
over de asfaltweg en u passeert enkele
boerderijen. Na 500 m gaat u aan de 5-sprong RD
over de brede zandweg richting hoogspanning mast.

3. Aan de kruising voor zandheuvel gaat u L door
het holle pad. Negeer zijpaden rechts omlaag en
dan passeert u een zitbank met uitzicht. Negeer
zijpaden links en volg geruime tijd het pad RD.
Aan de 4-sprong, waar rechts de akker eindigt,
gaat u L. Na 70 m, waar de weg naar links buigt,
gaat u scherp R langs bord Natuurbegraafplaats
Venlo-Maasbree en met links een grasveld. Loop
RD het bos in. Na 30 m gaat u aan de T-splitsing
voor de Everlose Beek R. Negeer na 25 m zijpad
rechts en loop RD (pij). Aan de 3-sprong gaat u
L. Het pad buigt naar links en u steekt het beekje
over en u loopt tussen 2 stallen door. Aan de
smalle asfaltweg gaat u L. U passeert de mooie
hoeve “Achter de Kockerse”. Aan de verharde 3sprong bij wkp 66 gaat u L (89) .

6. Na bijna 500 m gaat u aan de T-splitsing R
(ruiterroute). Aan de kruising bij houten
afsluitboom en wkp 51 gaat u RD (89). Aan de 3sprong bij volgende houten afsluitboom en
rechts een stal gaat u verder RD (pijl). Voorbij
woning gaat u aan de verharde kruising bij wkp
89 RD (90) over de zandweg richting hoge
zendmast. Aan de 4-sprong voor brug over de
Everlose Beek en bij wkp 90 neemt u het tweede
pad R (81) met links de beek en rechts een
zitbank. Negeer brug links en volg het mooie pad
verder RD met links de beek. Aan de doorgaande
weg gaat u bij wkp 81 L (91) over het fietspad. Al
snel komt u weer bij het restaurant, de sponsor
van de wandeling, waar u nog iets kunt eten of
drinken.
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