541. VENLO – BOEKEND 10,2 km – 6 km
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Tijdens deze vlakke en schaduwrijke boswandeling wandelt u door het natuurgebied Koelbroek langs de
Everlose Beek. Dan door de bossen en langs de beek tot de rand van Maasbree. De terugweg gaat langs
het prachtige Mortelsven met veel zitbanken en via mooie bossen en velden. Halverwege kunt u pauzeren
bij restaurant Boszicht. U kunt hier ook starten en dan pauzeren bij het mooie terras van De Maashof. Bij
het Mortelsven kunt u ook fijn picknicken. U kunt de wandeling inkorten tot 6 km.
Startadres: Hotel-Restaurant De Maashof, Maashoflaan 1, Boekend-Venlo.
Startadres Maasbree: Restaurant Boszicht, Provincialeweg 2, Maasbree. Start dan bij punt 4.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

10,21 km

2.15 uur

19 m

30 m

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.

blz 2 van 2

541. VENLO – BOEKEND 10,2 km – 6 km
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u terug naar de
voorrangsweg en ga L. Negeer zijweg scherp
rechts. U passeert het sportpark en neem bij de
lunchroom de eerste weg R (Huiskampweg). Aan
de 5-sprong bij zitbank en wandelknooppunt
(wkp) 42 gaat u RD (28/Buelterstraat) over de
doodlopende weg. Negeer fietspad rechts
(Heershofpad). Bij infobord buigt de weg naar
links met rechts de autoweg A-73. Volg tot nader
order de groene driehoek op de paaltjes. De weg
wordt een grindweg. Waar de grindweg naar links
buigt, gaat u bij wkp 28 RD (31) langs een zitbank
en volg het pad met rechts de beek. Aan de 3sprong gaat u L (pijl/groen/rood) en u loopt het
bos in. Steek bij wkp 31 via houten brug de
Everlose Beek over en volg geruime tijd het
bospad RD (32) door natuurgebied Koelbroek.
(Aan de beek passeert u een zitbank).
2. Na 800 m gaat u aan de asfaltweg L (pijl 32).
Na 20 m gaat u aan de 3-sprong bij wkp 32 RD
(67) over het bospad. Negeer zijpaden en volg
geruime tijd dit mooie bospad RD. Na ruim 1 km
verlaat u via houten doorgang het bos en volg RD
het graspad langs een paardenweiland. Bij
huisnr. 186 gaat u RD over de asfaltweg. (U
verlaat hier de groene driehoek). Loop RD tussen 2
loodsen door en aan de T-splitsing gaat u L over
de asfaltweg. Steek via brug de Everlose Beek
over en ga dan meteen bij zitbank en wkp 68 R
(69) over de grindweg.
3. Na 150 m, waar de grindweg bij betonnen steen
naar links buigt, gaat u bij wkp 69 R (66) over het
bospad.
(Degene die 6 km loopt, gaat u RD verder over de
grindweg. Negeer zijpaden. Na 300 m gaat u aan de
kruising bij bord Natuurbegraafplaats L tussen 2
betonnen pilaren door over het bospad over de
natuurbegraafplaats. Ga nu verder bij punt 6).
Negeer zijpaden. Na 400 m buigt het bospad naar
links. Aan de T-splitsing bij afsluitboom en
zitbank gaat u R. Negeer zijpaden links. (Rechts
beneden ligt een grote akker). Na ruim 300 m gaat u
aan de 4-sprong, einde rechts gelegen akker, RD
het bospad omlaag. Aan de T-splitsing gaat u L
(Negeer pijl rechts). Negeer zijpad links volg pijl
RD. Aan de asfaltweg gaat u R (90) de brug over.
Aan de 4-sprong bij infobord “Noordervaartroute”
en wkp 90 gaat u L (81) over het onverharde,
soms modderige pad met links de Everlose Beek.
Negeer na 300 m brug links en volg het pad RD
verder langs de beek. Na 400 m gaat u aan de
doorgaande weg (N275) bij wkp 81 L (91) over het
fietspad.

4. Steek tegenover het restaurant Boszicht, een
mooie pauzeplek na 6 km, bij de bushalte
voorzichtig de voorrangsweg (pijl) over naar een
klein rood gebouw en ga links hiervan bij
afsluitboom over het bospad (Dubbroek). Na bijna
400 m gaat u aan de kruising R (pijl) over de
brede grindweg. Vlak daarna aan de ongelijke 4sprong bij picknickbank en wkp 91 neemt u bij
bord “Visvijver Mortelsven” het tweede pad L
(92). Negeer zijpaden rechts en blijf langs het
links gelegen ven lopen. Aan de 3-sprong bij wkp
92 gaat u L (91). (U passeert een picknickbank met
mooi uitzicht op het ven). Vlak daarna aan de Ysplitsing bij zitbank gaat u R over het smalle
paadje en loop RD. (U verlaat hier het ven). Na 30
m gaat u aan de T-splitsing R over de zandweg
met rechts een grote akker.
5. Steek de asfaltweg over en loop RD over het
smalle bospaadje. Steek na bijna 100 m de
bosweg over en loop RD over het bospad. Aan
de T-splitsing gaat u L. Steek voorzichtig de
doorgaande weg (Maasbreeseweg/N275) en
fietspad over en loop RD het bospad omhoog.
Let op!
Na 150 m gaat u R over bospad
(groen/wit streep). (Dit is ca. 50 m vóór ruime 3sprong). Het paadje loopt omhoog en omlaag over
de zandduinen. Negeer zijpad links en dan buigt
het pad 100 m verder naar links. Aan de brede
zand- bosweg gaat u R. Negeer zijpaden en dan
passeert u een afsluitboom. Bij zitbank gaat u RD
over de parkeerplaats. Aan de kruising bij bord
“Natuurbegraafplaats” gaat u RD tussen 2
betonnen pilaren door over het bospad over de
natuurbegraafplaats.
6. Bij zitbank buigt het pad naar links. Aan de 3sprong gaat u R en loop via trappen de heuvel
omhoog. Neem nu de eerste trap R en loop dan
RD door het struikgewas omhoog. Bij zandpad
gaat u R en volg het smalle zandpad langs de
afrastering omlaag. Het pad buigt naar rechts en
wordt een bredere zandweg gelegen tussen twee
afrasteringen. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u
RD over de zandweg. Aan de asfaltweg gaat u L
langs een wit huis (nr. 229). Aan de 3-sprong bij
huisnr. 217 en wkp 46 gaat u R (45/Langvenweg).
Voorbij het sportveld gaat u meteen L (pijl/rode
ruit) over de smalle asfaltweg gelegen tussen
sportvelden. Bij ijzeren hekwerk gaat R over het
asfaltpad. Het pad buigt naar rechts en dan links
het bos in. Aan de verharde 3-sprong gaat u RD.
Na 100 m gaat u bij trafo kast R over het
klinkerpad. Even verder komt u weer bij het
terras en parkeerplaats van de sponsor van deze
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken.

