571. BELFELD 4,2 km - (15,2 km)
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Een korte en mooie wandeling. Het eerste gedeelte gaat door prachtige natuur, waar u enkele korte
hellinkjes moet omhoog lopen. Het tweede gedeelte gaat door open gebied. U passeert o. a. een
oorlogsbunker, die nu het onderkomen is van vleermuizen. Bijna aan het eind van de wandeling passeert u
ezelboerderij ’t Jaegershoes, de enige ezelmelkerij van Nederland. Aan het eind van de wandeling is het
goed toeven bij de uitspanning Maria Hoef met het mooie terras U kunt deze wandeling combineren met
wandeling 564 tot een afstand van 15,2 km.
Startadres: Café Restaurant Maria Hoef, Broekstraat 43, Belfeld.
U kunt parkeren op de parkeerplaatsen tegenover het café of in de berm van de weg naar het café.
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Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

4,25 km

1 uur

30 m

30 m

blz 2 van 2

571. BELFELD 4,2 km - (15,2 km)
1. Met uw rug naar het café/terras gaat u L.
(Hier ziet u voor u bij boerderij een grote ronde
mestsilo).
Meteen daarna aan de 4-sprong bij zitbank en
wandelknooppunt (wkp) 1 gaat u bij verbodsbord
RD (22) over de bosweg.
(U passeert meteen rechts een infobord over
tuinvogels),
Na 500 m gaat u aan de T-splitsing bij zitbank en
wkp 22 L (16) over het mooie rechte pad. Negeer
na bijna 200 m bij wkp 16 bospad rechts en loop
RD (17). Waar 400 m verder het rechts gelegen
weiland eindigt, gaat u bij zitbank R over het
bospaadje met rechts het weiland. Aan de Tsplitsing, einde weiland, gaat u L (pijl 20) het
paadje omhoog. Boven gaat u meteen L (pijl 20)
het pad omlaag. Aan de T-splitsing gaat u L (pijl
20) over het smalle bospad. Boven aan de
volgende T-splitsing bij wkp 20 gaat u L (17/W
(Galgenvenn route)).
(Als u hier R gaat dan komt u meteen bij zitbank en
picknickbank. Hier bij uitzichtpunt heeft u mooi
uitzicht over de Maasvlakte o.a. op de mooie witte
torenspits van de Urbanuskerk in Belfeld. De vorige
kerk (1912) werd in nov. 1944 en febr. 1945 door
beschietingen door het Engels leger grotendeels
verwoest. De huidige kerk stamt uit 1951. De toren
met het mooie witte torentje kwam in 1958 gereed.
Hier staat vlak bij de zitbanken het infobord “Nieuwe
Natuur)..
Negeer zijpaden en loop RD (W/pijl) en even
verder loopt u gedeeltelijk trappenpad omlaag.
2. Let op! Bijna aan het einde van het trappenpad
gaat u R over het paadje dat even verder een
dalend paadje wordt. (U loopt dus niet helemaal het
trappenpad omlaag tot bij de markeringspaal. U
verlaat 17 en W). Na 40 m gaat u aan de T-splitsing
L het smalle bospad omhoog. Negeer zijpaden.
Na 100 gaat u boven aan de 3-sprong R omlaag.
Meteen daarna aan de 4-sprong, met links een
trappenpad, gaat u R (W) het pad omlaag. Na 50
m gaat u aan de 3-sprong R (W) het pad omhoog.
Boven op de heuvel buigt het pad links (W)
omlaag. Beneden steekt u een waterstroompje
over en loop RD het pad omhoog. Boven aan de
T-splitsing gaat u L (W) de bosweg omlaag. (U
passeert het infobordje “Bronbeek”). Aan de 3-

sprong gaat u RD.
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(Degene, die deze wandeling combineert met
wandeling 564 tot een totale afstand van 15,2 km
gaat u hier R (W (Galgenvenn)/pijl 23). Ga dan
verder bij **** in punt 1 van wandeling 564).
Aan de asfaltweg gaat u L omlaag.
3. U passeert links de voormalige hoeve (nr. 24)
Malbeck.
(In 1418 werd de hoeve, die stond op het landgoed
Malbeck, gebouwd. In 1776 werden de gebouwen op
het landgoed door brand verwoest. De huidige
hallenhuisboerderij dateert uit 1776. Pas sinds 1817
ligt het voormalig landgoed op Nederlands
grondgebied).
Waar vlak daarna het bos aan de rechterzijde
eindigt, gaat u bij wkp 4 en oorlogskazemat
(1944), die een onderdeel was van een
verdedigingslinie (zie infobordje Maalbeek) R (5)
over het pad met rechts de bosrand en links een
sloot/weiland. Na 300 m gaat u aan de 3-sprong L.
(U verlaat hier de pijl). Vlak daarna aan de Tsplitsing gaat u L over de grindweg. Aan de 3sprong bij zitbank en bij leegstaande boerderij
loopt u RD verder over de grindweg gelegen in
eikenlaan.
(Een eindje verder ziet u rechts de grote hoeve
Schoneborg (1777), die van 1912 tot 1968 dienst
deed als kloosterboerderij van de zusters
Dienaressen van de Heilige Geest uit Steyl. Nu is het
een melkveebedrijf).
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bij
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Meelderbroek de Maalbekerweg over en loop RD
(Bosheideweg) over de grindweg. Aan de 3sprong bij wit huis gaat u RD richting
Ezelboerderij. Negeer bij wkp 2 veldweg rechts en
u RD (1) verder over de grind-veldweg, Na 200 m
passeert u links de zorg- en ezelboerderij ’t
Jaegershoes, de eerste en enige ezelmelkerij van
Nederland. 200 m verder buigt de grind-veldweg
bij huis “Berg Zicht” naar rechts en 250 m verder
naar links. Aan de 4-sprong komt u rechts weer
bij de mooie uitspanning Maria Hoef, de sponsor
van de wandeling, waar u binnen of op het terras
bij de vriendelijk gastvrouw nog iets kunt eten en
drinken. De Maria Hoef is het trefpunt van
wandelaars en fietsers uit de (weide) omgeving.
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