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Tijdens deze vlakke maar zeer afwisselende wandeling wandelt u een leuk stukje langs de Maas en dan 
struint u geruime tijd langs de Eckelste Beek. Dan loopt u langs een schitterend gelegen ven naar de mooi 
gerestaureerde ruïne Bleijenbeek, waar een zitbank staat. Hier kunt u naar restaurant Bleijenbeek lopen 
(500 m). De terugweg gaat door natuurpark de Maasduinen over prachtige heidegebieden langs het 
Zevenboomsven en het schitterende Quinven. Aan het eind kunt u nog lekker iets eten en drinken bij de 
auberge (Open ma t/m za vanaf 11.00 uur).  Doe deze wandeling bij voorkeur niet op zondag want dan kan 
het druk zijn in de Maasduinen en de auberge is dan gesloten.  ATTENTIE: Tijdens of na veel regenval kan het 
naast de Eckeltse beek erg nat zijn, doe dan waterdichte schoenen of laarzen aan! 
 

Startadres: Auberge De Papenberg, Hengeland 1a, Afferden. 
Parkeer op de parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,78 km  2.40 uur  24 m  30 m 
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676. AFFERDEN 11,8 km 
 

1.   Loop naar de inrit van de parkeerplaats en ga 
R over de grindweg langs de linkerkant van de 
auberge.  Aan de T-splitsing bij wandelknooppunt 
(wkp) 57 gaat u L (56).  Aan de volgende T-
splitsing bij wkp 56 gaat u R (38) over de 
asfaltweg.  Aan alweer een T-splitsing bij wkp 56 
gaat u L (55) over de asfaltweg.  Aan de kruising 
gaat u R (Veerweg).  Vlak voor de Maas gaat u L 
en ga door het klaphek.  Blijf nu langs de Maas 
lopen door de beemden tot aan de monding van 
de Eckeltse Beek. Blijf nu links van de beek lopen 
en zoek als het nat is zelf het beste pad.  
 

(Als het echt te nat is, loop dan terug. Ga bij de 
Veerweg R. Aan de kruising gaat u R over de 
asfaltweg tot aan de 3-sprong).  
 

Loop dan naar het klaphek bij de asfaltweg en ga 
R over de asfaltweg.  Neem de eerste weg scherp 
L omhoog. Boven steekt u voorzichtig de 
voorrangsweg over en ga RD  tussen de paaltjes 
door over het paadje en ga dan L (39/52) over de 
asfaltweg.   
 

2.   Let op!  Na 40 m gaat u bij wkp 86 R (39/52) 
over het graspad langs de Eckeltse Beek, die 
vroeger door de gracht van kasteel Bleijenbeek 
stroomde. Steek nu L houten brug over en ga 
meteen R (39) over het graspad langs de beek.  
Ga na 100 m door het klaphek en volg verder de 
beek.   
 

(Als het erg nat is, loop dan helemaal naar de 
linkerkant van het weiland en blijf rechts langs de 
afrastering lopen).  
 

Een eind verder volgt u het smalle weiland langs 
de beek.  Aan het eind gaat u door het klaphek en 
ga bij wkp 39 R (33) over de asfaltweg.  Vlak 
daarna gaat u aan de 3-sprong bij picknickbank 
RD (Spitsbrug) langs huisnr. 16.  Neem de eerste 
grindweg L (Spitsbrug 5 + 7).  U passeert een inrit 
links naar woning.  Circa 50 m verder gaat u aan 
de 3-sprong R (Huifkarroute) over de veldweg.  
Aan de Y-splitsing gaat u L (Huifkarroute).  
 

3.   Na 50 m gaat u RD door het brede klaphek en 
volg RD het pad langs de bosrand.  Aan de 
kruising in de bosrand gaat u RD over de 
bosweg.  Aan de T-splitsing gaat u R (witte pijl).  
Let op!  Na 50 m gaat u L het smalle paadje steil 
omhoog.  Boven, waar u schitterend uitzicht heeft 
over het ven, loopt u rechts langs het brede 
zandpad RD steil omlaag. Beneden gaat u L (witte 
pijl) langs het ven.  Op het heuveltje gaat u aan de 
3-sprong bij wkp 18 RD (36/rood/ geel-rood).  Bij 
de bosrand gaat u 3-sprong bij zitbank RD (rood) 
over het bospad.  
 

(Als u hier aan de 3-sprong even R gaat, dan ziet u 
nog een prachtig ven).  

4. Bij klaphek en wkp 36 gaat u bij afsluitbom RD 
(9).  Aan de T-splitsing gaat u R (witte pijl) over de 
grindweg.  Negeer zijpaden. Aan de 3-sprong 
voor huisnr. 8 loopt u RD (witte pijl).  Volg de weg 
langs de golfbaan Landgoed Bleijenbeek en 
vervolgens door de prachtige bomenlaan.  Aan de 
kruising gaat u RD (43).  Meteen daarna aan de 3-
sprong bij infoborden en wkp 43 gaat u L (43). 
Vlak daarna gaat u R langs de gracht. Na 50 m 
passeert u een zitbank met mooi uitzicht op 
Ruïne Bleijenbeek. Een mooi pauzeplekje na 6,7 
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 febr. 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 februari 1945 besloten de Engelsen het kasteel te 
bombarderen, omdat de Duitsers er niet uit te krijgen 
waren. Op 22 februari 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 doorgaande weg gaat u L (witte pijl).  
 

(Als u hier aan de doorgaande weg R gaat, dan komt 
u na 500 m bij het mooie terras van restaurant 
Bleijenbeek).    
 

Na 50 m gaat u R (witte pijl) door de mooie 
bomenlaan.  Aan de kruising bij wkp 43 gaat u RD 
(44) over de bosweg.  Aan de volgende kruising 
bij 2 afsluitbomen gaat u L licht omhoog over het 
bospad.  Aan alweer een kruising gaat u R.  
 

5.  Let op! Het pad maakt 2 haakse bochten en ga 
dan na 50 m L (rode stip op boom) het smalle 
paadje steil omhoog    Boven op de zandheuvel, 
met in het midden een berk, gaat u R over het 
zandpad dat links omlaag buigt.  Vlak daarna gaat 
u aan de 4-sprong R (geel-rood) over het smalle 
paadje langs een 3-stammige boom.  Aan de T-
splitsing gaat u L over de veldweg.  Aan de 3-
sprong bij wkp 45 gaat u R.  Meteen daarna gaat u 
R (46) door het klaphek en volg het pad over de 
mooie heide langs een zitbank.  Aan de kruising 
gaat u L (witte pijl/blauw).   



  blz 3 van 3 

 

Ga door het volgende klaphek en ga dan meteen 
R (witte pijl/blauw) over de bosweg. Aan de 3-
sprong gaat u L (witte pijl/blauw).  Aan de 
kruising gaat u R. (U verlaat hier de blauwe route) 
Voorbij afsluitboom gaat u aan de T-splitsing L 
over de brede grindweg.  
 

6.   Aan de ruime kruising bij wkp 47gaat u R (48) 
door het klaphek en volg het zandpad. (Links ligt 
het Zevenmeersven). Aan de 3-sprong bij de 

bosrand gaat u RD (witte pijl/paars). Ga niet door  

het klaphek maar blijf rechts van de afrastering 
RD de bosweg volgen. Negeer bosweg rechts.  
Aan de 3-sprong, met links een klaphek, gaat u 
RD (witte pijl) over de brede grasstrook.  Na 50 m 
gaat u aan de 3-sprong bij wkp 61 RD (60) over de 
grasstrook.  Aan de volgende 3-sprong bij wkp 60 
gaat u RD (59/paars) over het heidegebied.  Aan 
de kruising bij wkp 59 loopt u RD (58/paars).  Aan 

de T-splitsing bij zitbank (10,4 km) gaat u L (witte 
pijl/paars).   
 

7. Na 50 m gaat u R (witte pijl/paars) door het 
klaphek en volg het pad links omhoog langs een 
zitbank met mooi uitzicht op het Quinven.  Boven 
op de heuvel gaat u aan de Y-splitsing bij zitbank 
L (paars) omlaag.  Ga aan het eind door het 
klaphek en ga meteen R (witte pijl/paars).  Voorbij 
afsluitboom gaat u aan de T-splitsing bij wkp 58 L 
(57) over de brede grindweg.  U passeert een huis 
en negeer bosweg rechts.  Aan de 3-sprong gaat 
u RD (witte pijl) over de asfaltweg. Negeer 
zijwegen. Steek voorzichtig de voorrangsweg 
over en ga L terug naar de auberge, de sponsor 
van de wandeling,  waar u nog iets kunt eten of 
drinken. 
 

 
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 openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 

 
 


