562. BROEKHUIZEN 14 km – 8 km
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Tijdens deze vlakke en afwisselende wandeling wandelt u eerst langs mooie bessenplantages en dan over
mooie veldwegen door het gehucht Legert naar een mooi natuurgebied met vennen. De terugweg gaat
vanuit het gehucht Gun naar Osebos en dan een mooi stuk door de bossen van de Swolgenderheide. Aan
het eind heeft u mooi uitzicht op de Maas. Neem zelf proviand mee. Na 4 km en 8 km staat een zitbank. U
kunt de route inkorten tot 8 km.

Startpunt: Aan de Molenberg, Molenberg 1, Broekhuizen. Tel: 06-81102851. Geopend: april t/m sept. wo-vrza-zo vanaf 10.00 uur. Okt. t/m maart wo-za-zo vanaf 10.00 uur.
U kunt parkeren langs de doorgaande weg in de Hoogstraat. Anders is bij de kerk in het dorp een parkeerplaats
aan de Hoogstraat 15.
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562. BROEKHUIZEN 14 km – 8 km
1. Met uw rug naar de ingang steekt u de
doorgaande weg over en gaat u L. Voorbij
huisnr. 4 gaat u R de weg in en aan het eind gaat
u L het fietspad in. Aan het eind gaat u R de weg
in langs huisnr. 19. Aan de T-splitsing gaat u R en
negeer meteen zijweg links. Voorbij huisnr. 21
negeert u zijweg rechts. Dan aan de 3-sprong met
links de Hiepterweg en rechts het terras van
Hayberries bessenplantage loopt u veder RD. Let
op! Na 200 m gaat u bij bordje “Opengesteld” R
over het bospad. Bij schuur buigt het pad naar
links. Aan de T-splitsing gaat u L over de brede
zandweg gelegen tussen bessenplantages. Aan
de ongelijke 4-sprong gaat u R over de veldweg.
2. Aan de doorgaande weg (Swolgensweg) gaat u
L langs huisnr. 28. Negeer na 150 m zijweg links
(Heideweg). Na 300 m gaat u aan de 3-sprong R
(Krienestraat) door de mooie bomenlaan.
(Degene die 7,5 km loopt, gaat hier RD. Na bijn a100
gaat L (rood) over de veldweg. Ga dan verder bij ****
in punt 4).
Aan de 3-sprong gaat u L (Osterbos). U passeert
enkele huizen. Aan de 3-sprong bij houten hek
gaat u RD (rood). Voorbij huisnr. 9 gaat u RD over
de veldweg. Na 500 m bij Mariakapelletje buigt de
veldweg naar links.
(De kapel, die voorheen was toegewijd aan St. Anna,
stamt uit de 2e helft van de 19e eeuw (in elk geval van
voor 1890).
Vlak daarna bij schuur buigt de veldweg naar
rechts. Aan de T-splitsing in het gehucht De
Legert gaat u bij wandelknooppunt (wkp) 72 R
(71) over de asfaltweg langs huisnr. 25. Na circa
50 m gaat u L (rood) over de grindweg richting
Swolgen (rood).
3. Negeer zijweg links en loop verder RD over de
veldweg.
(Hier staat even verder links een schuilhut. Als u hier
L gaat, dan heeft u rechts mooi uitzicht op de
visvijver Swolgen, waar ook zitbanken staan. Een
mooie pauzeplek na 4 km).
Na 250 m gaat u aan de T-splitsing L over de
asfaltweg. Na 50 m gaat u R over de veldweg
langs een greppel. Voorbij bos passeert u rechts
nog een vijver.
(De vijvers, die u passeert zijn eigenlijk geen vijvers
maar een onderdeel van de oude Maasmeander.
Het natuurgebied ’t Sohr is een oude Maasarm die in
de 15e eeuw van de Maas werd afgesneden.

Behalve voor turfwinning is 't Sohr, net als vele
andere drooggevallen Maasarmen, gebruikt als
extensief grasland en voor de houtproductie. De
oude Maasarm vervulde tot en met 1995 een cruciale
functie in de afvoer van hoog water op de Maas. Na
de hoge waterstanden van 1993-1995 met de
noodlottige wateroverlast voor de omliggende
gebieden, is besloten deze Maasarm met kades af te
sluiten. Hierdoor ontstond er echter een flessenhals
in de Maas. De aangelegde kades leidden tot
opstuwing tijdens hoog water. Men kijkt inmiddels
anders naar het waterbeheer en men heeft besloten
de ingreep van 1995 weer ongedaan te maken.
Daardoor heeft de oude meander zijn oorspronkelijke
functie van parallelstroom weer terug. Bij hoogwater
mag de oude Maasarm weer water voeren. Bij
extreem droge perioden fungeert de meander als
waterberging; vandaar de benaming klimaatbuffer.
Mogelijk komt u hier grazende Schotse Hooglanders
tegen).
U passeert een klaphek. Bij wkp 71 gaat u L (4) L
tussen populieren door. Aan de kruising van
veldwegen gaat u bij wkp 4 RD (60/3) richting
Galgenbergpad Aan de T-splitsing gaat u L langs
populieren. Negeer zijwegen. U passeert een
veerooster/klaphek en loop RD. Aan de verharde
3-sprong bij boerderij gaat u RD over de
asfaltweg. (Links staat hier een grijze kast met nr.
239). U loopt het gehucht Gun binnen. Aan de
doorgaande weg gaat u L. Negeer zijweg links
(Kasteelweg).
4. Meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing bij
wegkruis L langs een loods over de veldweg.
Negeer zijpaden en volg geruime tijd de veldweg
RD. Steek na 1,2 km bij woning de asfaltweg over
en loop RD over de brede veldweg richting
kerktoren van Broekhuizenvorst. Na 600 m gaat u
in de buurtschap Osterbos bij zitbank (8,2 km) en
boerderij RD (rood) over de asfaltweg. Aan de
voorrangsweg gaat u L. Na 10 m gaat u R (rood)
over de veldweg. ****Negeer inrit rechts en volg
de veldweg richting woning. Aan de T-splitsing
voor huisnr. 12 gaat u L. Na 10 m gaat u R
(Groenweg/rood).
5. Aan de T-splitsing voor huisnr. 36 gaat u L
langs een plantage. Let op! Na 40 m gaat u R via
greppel over het smal bospaadje. Vlak daarna, na
volgende greppel, buigt het pad naar links. Volg
het bospaadje. Negeer zijpaadje links naar
plantage. Steek bij picknickbank en infobord de
brede bosweg over en loop RD over het bospad.
(Links staat hier een watermarkeringspaaltje met nr.
28180).

Aan de T-splitsing, met boom in het midden, gaat
u L. Negeer zijpad links. 50 m verder, net vóór
meerstammige boom, gaat u R over het smalle
paadje door een mooi heidegebied. U komt weer
in het bos. Aan de T-splitsing gaat u R over de
bosweg. Volg de weg langs enkele schuren.
6. Aan de T-splitsing bij wkp 7 gaat u R
(Hiepterweg) over de asfaltweg. U passeert een
boerderij en volg de asfaltweg die bij zitbank naar
links buigt (Rabattenweg). Aan de volgende 3sprong gaat u RD (Raomweg).
Aan de
voorrangsweg in het gehucht Stokt gaat u L
langs huisnr. 10. Voorbij huisnr. 6 en tegenover
het St Jozefkapelletje met zitbank gaat u R
(Looweg) over de veldweg.
(In 1939 bouwde de toenmalige eigenaar van Kasteel
Broekhuizen, burgemeester Berger uit Venlo, deze
kapel. aan het eind van de vroegere weg langs het
kasteel. Rondom de kapel werden 6 bomen gepland,
iedere boom symboliseerde een kind van het
echtpaar Berger. In de oorlog sneuvelde een van de
bomen bij de kapel tijdens de zware gevechten
rondom het kasteel. Ook vond een kind, Alfons
Berger, in 1945 de dood in een concentratiekamp.
Een plaquette in de kapel is hieraan gewijd. Op 12

blz 3 van 3
dec. 1997 werd in het kapelletje een nieuwe
plaquette aangebracht ter herinnering aan de drie
jongemannen van de buurtschap de Stokt die door
oorlogsgeweld het leven lieten).
Aan de Y-splitsing in het bos gaat u L. Aan de
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD langs de
bosrand. Aan de 3-sprong bij zitbank (12 km) en
de Bronskuilweg gaat u RD langs de bosrand en
een eindje verder door het bos. Aan de
doorgaande weg gaat u L over het fietspad, dat u
geruime tijd RD volgt.
7. Na 500 m passeert u het plaatsnaambord
Broekhuizen. 50 meter verder gaat u R
(Marsstraat). Na de volgende 50 m gaat u L over
het grindpad naar de Maas. Volg het pad langs
de Maas en dan de asfaltweg. Aan de T-splitsing
(met rechts het veerpont) gaat u L. Aan de 3sprong gaat u R (Veerweg) langs huisnr. 8. En
negeer zijweg links. Aan de T-splitsing gaat u R
langs de doorgaande weg en aan de 3-sprong
komt u bij Aan de Molenberg, de sponsor van
deze wandeling, waar u nog iets kunt eten of
drinken. Aan de achterzijde is een fraai tuinterras.
De vriendelijke uitbaatster Daphne verneemt
graag wat u van de wandeling vindt.

Auteur: Jos Wlazlo
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