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Tijdens deze vlakke en zeer afwisselende wandeling wandelt u over goed begaanbare wegen in 3 km naar
het mooie Park De Maasduinen. Dan begint de wandeling pas echt en wandelt u door de bossen naar het
mooi gelegen Esven. Dan verder naar het Landgoed Bleijenbeek waar u de kasteelruïne passeert. De
terugweg gaat een mooi stuk langs de meanderende Eckeltse beek en een prachtige vijver. Neem zelf
proviand mee. Halverwege staan zitbanken en twee schuilhutten. Halverwege passeert u ook het mooie
terras van restaurant Bleijenbeek waar u kunt pauzeren.

blz 2 van 3
Startadres: Kerk van Siebengewald, Nieuweweg 79, Siebengewald.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

12,86 km

2.50 uur

7m

7m

604. SIEBENGEWALD 12,9 km
1. Met uw rug naar de kerk gaat u R en bij grote
kruising loopt u RD Siebengewald uit. Volg het
fietspad links van de weg (Nieuweweg).
(In febr. 1945 werd het grensdorp Siebengewald en
dus ook de uit 1868 stammende kerk vrijwel geheel
door terugtrekkende Duitse troepen verwoest. Bijna
alle inwoners werden aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog geëvacueerd en hebben alles moeten
achterlaten. Toen ze terugkwamen uit het Noorden
van Nederland bleek het dorp zwaar getroffen te zijn
door het oorlogsgeweld).
Na 500 m passeert u links 2 grote loodsen. Aan
de ongelijke 4-sprong gaat u RD (pijl/Nieuweweg).
100 m verder aan de 3-sprong bij zitbank en
wandelknooppunt (wkp) 85 gaat u L (88/Koekoek)
over de asfaltweg. Volg geruime tijd deze rustige
weg langs huizen van de buurtschap Koekoek. Na
ruim 800 m gaat u aan de 3-sprong voor huisnr.
20 en bij wkp 88 R (69/fietsroute 85). Na 250 m
buigt de asfaltweg naar rechts. Aan de Tsplitsing, met rechts een doodlopende weg, gaat
u L (69/fr. 85). Negeer zijwegen. Aan de 3-sprong
bij trafohuisje in de buurtschap Lakei gaat u RD
(pijl/Lakei). Na 30 m gaat u aan de 3-sprong, met
boom in het midden, L (pijl) over de bosweg.
2. De weg buigt rechts het bos. Meteen daarna
gaat u aan de 3-sprong bij afsluitboom en wkp 69
R (66) over het bospad. Nu begint de wandeling
pas echt. Bij zitbank buigt het pad naar links
(pijl). Aan de T-splitsing gaat u R (pijl) over de
bosweg. Aan de kruising bij wit en blauw paaltje
gaat u L (pijl). Aan de volgende kruising bij
blauw paaltje RD. Aan de T-splitsing gaat u R
(pijl). Aan de kruising bij 2-tweestammige boom
en blauw paaltje gaat u L (pijl). Aan de volgende
kruising gaat u weer L (pijl). Na 10 m gaat u R
(pijl) over het pad. Aan de T-splitsing voor het
mooie Esven en bij wkp 66 gaat u L (67/blauw).
Blijf links van het Esven lopen.
(Het ven bestaat uit twee lange plassen die tezamen
het restant van een oude Maasmeander zijn. Doordat
de leemlaag onder dit ven is beschadigd fluctueert
het waterpeil sterk waardoor grote delen van het ven
langdurig kunnen droogvallen. Ven staat droog
okt.2020).
3. Aan het eind van het ven gaat u RD. Steek de
verharde weg bij wkp 67 over en loop RD (44)
over de bosweg. Aan de 3-sprong bij bosrand
gaat u RD (pijl) met rechts een heidegebied.

Negeer meteen zijpad links. Voorbij het
heidegebied gaat u aan de kruising bij wkp 44 en
afsluitboom RD over de bosweg. (U verlaat de
pijl). Negeer zijpad rechts en dan buigt de bosweg
naar links. Aan de 4-sprong bij ruiterpaaltje 55
gaat u RD. Aan de T-splitsing bij de bosrand gaat
u L (pijl/rood). Aan de kruising bij wkp 43 gaat u
R (9) door de mooie bomenlaan. Aan de
voorrangsweg bij de kasteelruïne Bleijenbeek
gaat u L (pijl).
4. Na 50 m gaat u bij de Maria- Paterskapel (1880)
R (pijl) Bleijenbeek) over de zandweg.
(De kapel is gebouwd in opdracht van Franse nonnen
die, verdreven door godsdienstproblemen in
Frankrijk, een gastvrij thuis hadden gevonden op
kasteel Bleijenbeek. Het landhuis was toen nog
eigendom van de adellijke familie Van Hoensbroeck.
Even verder bij zitbank heeft u mooi uitzicht op de
kasteelruïne (6,6 km). Kasteel Bleijenbeek is een van
de kastelen die dateren uit de tijd van het Hertogdom
van Gelre. Het is in de 14e eeuw gebouwd en werd
sindsdien bewoond door diverse families. De meest
bekende (en beruchte) bewoner is Maarten Schenk
van Nydeggen, die er in de 16e eeuw gewoond heeft.
Op 21/22 februari 1945 werd Kasteel Bleijenbeek
verwoest door bommen van de Engelse RAF. Een
handjevol Duitse parachutisten houdt dagenlang
verbeten stand. De Schotse militairen stuiten op
grote tegenstand en worden met verliezen
teruggeslagen. De Britse luchtmacht moet er
uiteindelijk aan te pas komen om de Duitse
verzetshaard op te ruimen. Op 17 febr. 1945 besloten
de Engelsen het kasteel te bombarderen, omdat de
Duitsers er niet uit te krijgen waren. Op 22 febr. wordt
het kasteel met de grond gelijkgemaakt. Na de oorlog
veranderde het ooit zo statige kasteel in een ruïne. In
2009 werd een werkgroep opgericht die ervoor zou
zorgen dat het kasteel geconsolideerd zou worden
Dit gebeurde en in 2016 werd de geconsolideerd
ruïne van het kasteel “opgeleverd).
Aan de 3-sprong gaat u L langs fietsknooppunt
27. Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing bij
wkp 9 L (71). Negeer zijpaden links en volg het
pad door het golfterrein Bleijenbeek. Na 200 m,
nog vóór het einde van het ven, gaat u L
(pijl/bordje paviljoen Bleijenbeek) over het pad.
Aan de T-splitsing gaat u R (pijl/richting
Blijenbeek) door de mooie bomenlaan met links
een “moeras”. Aan de 3-sprong, met voor u een
toiletgebouw en zitbank, gaat u L (pijl).

Steek via brug de Eckelse beek over. Aan de
ongelijke 4-sprong gaat u R (pijl) door de
bomenlaan.
(Als u wilt pauzeren kunt u hier aan de ongelijke 4sprong RD lopen naar het mooie terras van
restaurant Bleijenbeek).
Aan het eind gaat u R (pijl) over het pad langs de
schuilhut.
5. Negeer zijpad links. Vlak voor brug gaat u L
(pijl) over het graspad met rechts het Eckelse
beekje. Bij volgende brug en wkp 71 gaat u RD
(89) met rechts het beekje. Na 20 m buigt het pad
naar links met rechts het Horsterbeekje. Blijf nu
geruime tijd links van de beek wandelen. Na circa
500 m gaat u bij betonnen brug en wkp 89 RD (80)
door het klaphek en volg verder de beek. Steek
schuin links de doorgaande weg (Gochsedijk) en
fietspad over en ga links van het ijzeren hek door
het klaphek. Volg nu geruime tijd het pad (pijl)
met rechts het Horsterbeekje.
6. Na 400 m loopt u nog steeds RD. (Het kan zijn
als u verder RD loopt dat het hier erg nat en drassig
is. Ga dan bij het 1e huis links richting klaphek. Volg
na klaphek het graspad en op de T-splitsing gaat u R
over de asfaltweg. Negeer zijwegen en op 3-sprong
bij wkp 72 gaat u RD (8). Ga verder bij ***) Na 500 m
gaat bij wkp 72 L (8) over de asfaltweg. Na 50 m
gaat u aan de T-splitsing en het volgende wkp 72
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R (8/Callunastraat). *** Let op! Ga nog vóór het
links gelegen huisnr. 4 R over het brede graspad
en steek RD het weiland over richting bos. Loop
links van de afrastering door het weiland.
(Als het gras twee kontjes hoog is, kunt u ook
gewoon de asfaltweg RD blijven volgen. Aan de
voorrangsweg (Gochsedijk) gaat u R (pijl). Negeer
twee zijwegen links. Ga dan verder bij punt 7).
Na 600 m gaat u aan de overkant bij de bosrand L
over het begroeide graspad. (Kijk uit dat u niet
struikelt over de doorntakken!). Aan het eind bij de
voorrangsweg (Gochsedijk) gaat u R over het
fietspad.
Negeer
meteen
zijweg
links
(Pannerweg).
7. Aan de 3-sprong bij wkp 8 gaat u RD (77). Na
30 m gaat u L (Vislust) de inrit in van de
parkeerplaats. Ga bij de rood/witte slagboom over
het pad en ga dan meteen L met rechts de
visvijver
Vislust.
Aan
de
3-sprong
bij
picknickbank en brug blijft u verder RD langs de
vijver lopen. Bij rood/witte afsluitboom gaat u L
(pijl) over de asfaltweg. Aan de kruising in
Siebengewald
bij
wkp
77
gaat
u
L
(85/Kreeftenheide). Aan de 3-sprong gaat u R
(Wethouder Breekstraat). Aan de kruising gaat u
L (Mgr. Paredisstraat). Na 25 m gaat u R
(Wethouder Weijsstraat). Aan de T-splitsing gaat
u L (Nieuweweg) en u komt weer bij de kerk.
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