
524. MARIA HOOP 14,2 km 
www.wandelgidslimburg.com 

www.wandelgidszuidlimburg.com 

 
 

 
 

 
 

 

Tijdens deze vlakke en afwisselende grenswandeling wandelt u door het Annendaalsbos en velden naar 
het Duitse dorpje Brüggelchen. Dan loopt u o.a. via mooie graspaden naar Haaren waar u kunt pauzeren bij 
Café Bistro Atlantis. Langs een bijzonder kerkhof komt u in de buurtschap Echterheide. De terugweg gaat 
langs bosranden en een mooi stuk door het prachtige Annendaalsbos.  
 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


 

Startadres: Cafetaria De Driesprong, Annendaalderweg 33 Maria Hoop.  (Gelieve niet te parkeren op de 
parkeerplaats van de cafetaria!). 

U kunt parkeren in de parkeervakken aan de Kerkweg, de weg tegenover de Driesprong! Loop dan terug naar 
de Annendaalderweg en ga verder bij **** in punt 1. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,18 km  3.10 uur  30 m  65 m 
 

 
 

524. MARIA HOOP 14,2 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang (zijkant)  steekt u de 
doorgaande weg over. **** Meteen voorbij het 
witte   huis met nr. 16 en gaat u R het bospaadje 
in.  Loop nu RD over het bospaadje, dat  parallel 
loopt aan de links beneden gelegen doorgaande 
weg.  (Links beneden aan de doorgaande weg ziet u 
de voormalige lagere school (1913 – 1988)).  Aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD over het 
bospad dat meteen naar rechts buigt en een 
breed bospad wordt. Aan de kruising gaat u R 
omhoog. Aan de volgende 2 kruisingen loopt u 
RD. Aan de T-splitsing gaat u L. Aan de kruising 
gaat u R. Negeer zijpaden. Aan de T-splitsing gaat 
u L. Vlak daarna aan de 3-sprong  gaat u L.  Waar 
het bos rechts “eindigt”, gaat u R over het pad. 
Meteen daarna gaat u  R over de brede zandweg 
met links van u een grote akker en rechts de 
bosrand. Waar het brede pad naar links buigt, 
negeert u bospad rechts. Vlak daarna buigt het 
brede pad naar rechts. Volg nu RD de veldweg 
met rechts van u nog steeds de bosrand.     
 

2. Aan de asfaltweg bij wandelknooppunt (wkp) 
68 gaat u L (67). Vlak daarna gaat u bij 
verbodsborden L over  de veldweg met links van 
u een grote akker en rechts de bosrand. Steek bij 
wkp 67 de voorrangsweg over (70) en ga L over 
het fietspad (pijl). Na 50 m gaat u  bij bruin bordje 
“De Meinweg Annendaalsbos” en 
wandelrichtingsbordje R het bospad in. Een eind 
verder loopt u onder hoogspanningskabels door. 
Aan de T-splitsing bij wkp 70 gaat u R (4) over de 
brede bosweg. Aan de 3-sprong loopt u RD over  
veldweg RD. Bij hoeve Gemma  wordt de veldweg 
een asfaltweg. Negeer bij wkp 4 veldweg links en 
loop RD (3). Aan de 4-sprong gaat u L en u loopt 
de Duitse gemeente Waldfeucht binnen. 
 

(Rechts ziet u de kerktoren in Haaren en in de verte 
windturbines nabij Saeffelen/Koningsbosch). 
 

Vlak daarna aan de 3-sprong met voorrangsweg 
en bij wegkruis gaat u RD (Dorfstraβe) en u loopt 
het Duits dorpje Brüggelchen binnen. Voorbij 
huisnr. 82 gaat u L (Petitsweg). Voorbij huisnr. 2 
wordt de asfaltweg een breed graspad dat u RD 
volgt.  Aan de T-splitsing gaat u R en u steekt 
meteen het beekje genaamd  Waldfeuchter Bach 
over 
 

3. U passeert 2 huizen. Aan de kruising gaat u L 
over de smalle asfaltweg. Bij begin rechtsgelegen 
bos wordt de smalle asfaltweg een grindweg.  
Steek de smalle asfaltweg over en loop RD over 
het graspad met rechts van u een beukenhaag en 
links woningen, in het Duitse Haaren. Steek de 
volgende smalle asfaltweg over en loop RD 
verder over het graspad.  Ga door het klaphek en 
ga dan L over het graspad met rechts van u een 
sloot. (Hier kunt u Schotse Hooglanders 
tegenkomen). Via houten brug steekt u het 
moerasgebied over, waardoor de Waldfeuchter 
Bach stroomt die hier rechts in de Kitschbach 
vloeit. Loop RD en via klaphek verlaat u dit 
natuurgebiedje. Aan de asfaltweg in Haaren bij 
groot wegkruis, type vliegermodel,  gaat u R  en 
via de burg steekt u de  Kitschbach  over.  Aan de 
3-sprong bij rechts staande 3 zitbanken, groot 
infobord en wegwijzer gaat u L (Hirtenweg) 
richting Driesch.  Negeer bij bos zijweg links en 
rechts.  Aan de 3-sprong in Haaren, voorbij 
Kindergarten, loopt u RD (Hirtenweg).  Aan de 
kruising bij voorrangsweg gaat u L en u passeert 
meteen rechts de grote Sekundarschule.   
 

4.  Let op!  Waar het bos rechts eindigt, stapt u bij 
brug R over de vangrail en volg het graspad met 
links van u de Kitschbach. (In de zomer kan op dit 
pad het gras soms hoog staan). Aan het einde van 
het pad gaat u  L de brug over en ga dan meteen 
R over het brede pad met rechts van u de  beek.   
 

(Als u wilt pauzeren bij Café Bistro Atlantis loop dan 
bij deze brug RD. Voorbij de grote parkeerplaats gaat 
u L langs de weg. Na 50 m ziet u links het café).   
 

Blijf geruime tijd het pad langs de circa 9 km 
lange Kitschbach volgen, die bij Vlodrop in de 
Roer stroomt. Bij de volgende brug gaat u  RD 
over de smalle asfaltweg.  Aan de 3-sprong RD 
(fietsroute). 50 meter verder gaat u L over de 
klinkerweg  en u loopt de begraafplaats op.  Voor 
afscheidskapel gaat u R over het kerkhof van de 
Duitse plaats Haaren met allemaal dezelfde 
kruisen (Opvallend is dat hier echtparen op hun 
eigen “perceeltje” begraven liggen).  Aan de 
kruising bij waterpunt gaat u L.  Negeer zijpaden 
en loop RD langs het grote kruis (1936) en 
zitbank. Aan de asfaltweg gaat u R.  Volg nu de 
asfaltweg, die vlak daarna naar links buigt.   
 



 

5.  Aan de kruising bij het voormalige café ’t 
Berghoes,  in de buurtschap Echterheide, gaat u 
RD (85/Haarenderweg) de smalle asfaltweg 
omhoog.  
 

(U bent weer op Nederlands grondgebied).  
 

Bij verbodsborden en herdenkingsteken wordt de 
asfaltweg een bosweg, die u RD volgt. 
 

(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).  
 

Aan de 3-sprong bij wkp 85 gaat u R (53/76).  Vlak 
daarna bij het volgende wkp 85 gaat u L (76) over 
de veldweg met links van u de bosrand en rechts 
mooi uitzicht.  Volg nu 1,1 km de veldweg RD. 
Even verder passeert u links in de bosrand de  
11 m hoge vervallen voormalige luchtwachttoren 
Posterholt. 
 

(Deze uitkijkpost werd van 1953 - 1964 gebruikt door 
het Korps Luchtwachtdienst voor het afzoeken van 
het Nederlands luchtruim naar Russische vliegtuigen 
in het kader van de Koude oorlog. De toenmalige 
radarapparatuur was nog ongeschikt voor het 
opsporen van snelle, laagvliegende vliegtuigen).   
 

Een eindje verder passeert u rechts het PAC 
Autospeedway JaBa circuit Posterholt, waar 
enkele keren per jaar wedstrijden gehouden. U 
loopt dan twee keer onder  hoogspanningskabels 
door.  
 

(Voor u ziet u de kerktoren in Posterholt en rechts 
woningen in de buurtschap Voorstervald).   
 

Let op!  Bij wkp  76 gaat u L (78) over de veldweg 
richting bos (Dit is ca. 150 m vóór de rechts gelegen 
boerderij). Aan de 3-sprong in het bos gaat u L 
omhoog (pijl). Negeer bospaadje links en loop 
onder de hoogspanningskabels door. Negeer 
bospad rechts. Vlak daarna gaat u beneden aan 
de kruising, bij wkp 78, R (49) omlaag. Negeer 
zijpaadjes. Steek voorzichtig de doorgaande weg 
en fietspad over en loop bij verbodsbord RD over 
de bosweg (pijl).  Na 50 m gaat u, bij bruin bordje 
”De Meinweg/Annendaalsbos”, L over het 
graspaadje met links van u de bosrand en rechts 
een akker.  
 

(Soms kunnen op dit pad op enkele plekken 
brandnetels staan. Als de brandnetels te hoog staan, 
loop dan terug naar de doorgaande weg en ga R 
over het fietspad. Neem nu het eerste bospad R. Aan 
de T-splitsing gaat u L. Ga nu verder bij **** in dit 
punt).  
 

Na 150 m buigt het pad links het bos in. **** 
Negeer alle zijpaden links en volg nu 1,3 km het 
pad RD, eerst even door het bos en dan over het 

brede graspad met links van u de bosrand. 
(Mogelijk ziet u hier sporen (omgewoelde grond) van 
wilde zwijnen)   
 

6.  Aan de smalle asfaltweg gaat u L door de 
bomenlaan. Tegenover huisnr. 7 passeert u links 
in de bosrand een wit kruis.  
(Het kruis dateert uit 1837-1844 en was in eerste 
instantie een stenen kruis. Het verhaal in de 
volksmond gaat, dat hier een jongeman dood is 
aangetroffen. Hij zou op deze plek zijn gestorven aan 
“geeuwhonger”. In 1950 was de naam op het kruis 
nog vermeld. Het betrof een geliefde die op de 
terugweg van Roermond naar huis ter plekke aan 
uitputting en een ernstige ziekte bezweek).   
 

De asfaltweg buigt meteen, bij rechts staand 
wegkruis, naar rechts.  
 

(Dit wegkruis werd hier in 1925 geplaatst uit 
dankbaarheid).  
 

Negeer hier twee fietspaden links omhoog. De 
asfaltweg wordt, bij plaatsnaambord Putbroek 
(Pötbrook,) een tweerichtingsfietspad.  
 

(Putbroek was in 1931 wereldnieuws toen 4 
jongemannen uit Putbroek, die aan het stropen 
waren, door de plaatselijke jachtopziener en in het 
bijzijn van zijn zoon werden vermoord).  
 

Negeer bij wkp 79 veldweg rechts en steek hier 
meteen L de doorgaande weg over.  
 

(U kunt hier ook via het Moordkruis van Putbroek de 
route verder volgen. Loop dan hier 200 m RD over 
het fietspad. U komt dan links bij het Moordkruis (met 
Calvariegroep) van Putbroek. Hier staan zitbanken 
en een groot infobord waar u alles te weten komt 
over deze verschrikkelijke gebeurtenis. Loop nu circa 
30 m terug, ga dan R en loop RD het bospaadje 
omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u R.  Ga nu 
verder bij *** in dit punt).   
 

Loop dan, bij bruin bordje “De Meinweg/ 
Annendaalsbos”, RD het bospad omhoog. Boven 
aan de T-splitsing gaat u R het brede pad 
omlaag.**** Aan de Y-splitsing gaat u L. (U verlaat 
hier de wandelmarkering). Bij 2 kruisingen loopt u 
RD. Negeer zijpad links.  Aan de 3-sprong gaat u 
L. Meteen daarna loopt u aan de kruising RD. 
Negeer zijpaden en volg het rechte bospad 500 m 
RD door het Annendaalsbos.   
 

7. Aan de T-splitsing gaat u R over het brede 
bospad. Negeer bospad links en rechts. Het 
brede bospad buigt naar links.  Negeer alle 
zijpaden. Aan de 3-sprong, met rechts van u  het 
rode dak van de voormalige lagere school, gaat  u 
R over het smalle pad. Steek vlak daarna de 
doorgaande weg over en u komt weer bij het 
beginpunt. Heeft u geparkeerd aan de Kerkweg, 
steek dan niet over, maar ga hier dan L.  
Bij wkp 56 gaat u L (64) en u bent weer in de 
Kerkweg. 
 

(Als u tegenover het cafétaria bij Mariakapel L 
(Kerkweg) gaat, dan komt u na 300 m bij het kerkhof.  
 



 

Hier staat bij de vierde rij rechts het grote 
gemeenschappelijk graf als herinneringsmonument  
aan de 4 jonge mannen t.w. Frans Werens, Willem 
Roubrouks en de  broers Willem en  Mathias Kersten, 

die door de jachtopziener werden gedood. Na het 
uitzitten van hun straf werden de jachtopziener en 
zijn zoon weer in de gemeenschap opgenomen).  

Auteur: Jos Wlazlo.   
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder toestemming van de auteur.  


