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Tijdens deze gemakkelijke en zeer afwisselende wandeling wandelt u eerst door de heide naar een heuvel 
met prachtig uitzicht op de Quinvennen en dan langs bosranden en door heide naar een uitkijktoren met 
prachtig uitzicht op het Nationaal Park De Maasduinen.  U wandelt verder naar het mooie Zevenboomsven 
en dan krijgt de wandeling een ander karakter. Via leuke bospaadjes komt u bij nog een heidegebied en 
dan wandelt u geruime tijd over een graspad langs de Eckelse beek terug naar Afferden. Neem zelf 
proviand mee voor onderweg, er staan genoeg zitbanken. Aan het eind is een mooi terras en u kunt de 
kapel bezoeken. Deze route is elk jaargetijde mooi om te lopen.  
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

                        
 

Startadres: Eetcafé ’t Kapelleke, Langstraat 2, Afferden. Tel:085-8888070. Geopend: Zomerseizoen 
dagelijks vanaf 12.00 uur. Winterseizoen dinsdag en donderdag vanaf 16.00 uur.  Hele jaar op woensdag 
gesloten.  In de Kapelstraat is een parkeerplaats, navigatie: Kapelstraat 33, Afferden. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,29 km  2.15 uur  16 m  16 m 
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1. Met uw rug naar de ingang van het eetcafé gaat 
u aan de kruising RD (Julianastraat). Tegenover 
huisnr. 38 gaat u schuin R het pad omlaag. Na 30 
m gaat u aan de 3-sprong L langs het sportveldje. 
Aan de volgende 3-sprong gaat u R.  Aan alweer 
een 3-sprong gaat u R langs de vijver. Aan de 
kruising gaat u L. Aan het eind voor huisnr. 22c 
gaat u L langs de vijver. Neem de tweede 
doodlopende weg R (42).  Aan het eind volgt u RD 
het graspad. Aan het eind van het weiland loopt u 
RD het bos in en loop dan RD langs nog een 
weiland. Aan het eind gaat u door het klaphek en 
loop dan precies RD over het pad door de heide. 
Rechts op een heuvel staat een zitbank  en loop 
RD (paars).   
 

2. Aan het eind gaat u door het klaphek en ga dan 
L langs de afrastering.  Aan de T-splitsing bij 
wandelknooppunt (wkp) 60 gaat u L (59/paars). 
Aan de kruising bij wkp 59 gaat u RD (58/paars).  
Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L (pijl/paars).  
Na 50 m gaat u R (pijl/paars) door het klaphek en 
volg het pad omhoog langs een zitbank. Boven 
op de heuvel, feitelijk een rivierduin, gaat u aan 
de 3-sprong R langs de volgende zitbank.  
 

(U verlaat hier de wandelmarkeringen. Hier heeft u 
rechts mooi uitzicht op de Quinvennen, die gelegen 
zijn in een glooiend heideveld. Op dit heideterrein ziet 
u mogelijk bokken grazen, die het gras tussen de 
heideplanten vandaan grazen en vreten aan jonge 
berkenbomen en braamstruiken. Op deze manier 
blijft de heide in stand en raakt het niet met grassen 
en struiken begroeid. De bijzondere planten, zoals 
lavendelheide, zonnedauw, kleine veenbes en bruine 
en witte snavelbies, raken zo hun plaats tussen de 
natte dophei niet kwijt).  
 

Aan de Y-splitsing gaat u R omlaag door de 
heide. Aan het eind gaat u door het klaphek en ga 
dan R over het asfaltpad. Aan het eind van het 
heidegebied gaat u bij bord “Maasdal” R (wit) 
over het zandpad. Na 10 m neemt u het smalle 
paadje langs de afrastering.  
 

3. Aan het eind van het heidegebied gaat u aan de 
3-sprong R (wit) langs de brede zandweg.  Negeer 

pad links (wit) en loop RD. Aan de volgende 3-
sprong bij klaphek gaat u voorbij zitbank L langs 
de bosrand. (Dus niet door het klaphek!). Aan de T-
splitsing gaat u R door het volgende klaphek en 
na 10 m gaat u L over de zandweg. Na 50 m gaat 
u aan de 3-sprong L.  De weg buigt naar rechts en 
na 50 m gaat u schuin L het smalle zandpaadje 
omhoog. U steekt het zandpad over richting berm 
en volg het paadje omhoog langs de bedding en 
volg dan het pad over de heuvelkam. Aan de 
kruising bij wkp 62 gaat u RD (63/paars) naar de 
uitkijktoren.  
 

(Boven op de toren heeft u prachtig uitzicht over de 
Maasduinen. De 12,5 m hoge uitkijktoren, die 
vervaardigd is in opdracht van de Dorpsraad van 
Afferden, is in mei 2011 hier geplaatst. Het bordes 
bevindt zich op 8 m boven de grond. De uitkijktoren 
staat op de hoogste paraboolduin van de 
Maasduinen. Precies op deze plek is heeft men in de 
jaren vijftig een brandtoren geplaatst, die in de jaren 
zeventig is afgebroken. De fundamenten hiervan zijn 
nog duidelijk in het zand te zien).  
 

Volg verder het pad. Aan de 3-sprong gaat u L.   
 

4. Aan de T-splitsing gaat u R (paars) het zandpad 
omhoog. Aan de 3-sprong gaat u RD (paars) 
langs de bosrand.  Aan de T-splitsing bij zitbank 
gaat u R (paars).  Na 100 m gaat u door het 
klaphek (pijl) en volg het pad naar links (paars). 
Negeer graspaadje links. Aan de 3-sprong gaat u 
RD (paars). U passeert een uitkijkwand met mooi 
uitzicht op het  Zevenboomsven.  
 

(Het Zevenboomsven is een plek waar de wind in de 
ijstijd zand heeft weggeblazen waardoor een laagte 
ontstond. In deze ondiepe kom is, toen het warmer 
werd, regenwater blijven staan en heeft zich een ven 
ontwikkeld. Regenwater is zuur en voedselarm. Er is 
dan ook een bijzondere plantengroei van veenmos, 
veenpluis, draadzegge en snavelzegge aanwezig).  
 

Aan de brede zandweg gaat u L. Aan de kruising 
bij wkp 47 gaat u R (46) over de zandweg. Negeer 
zijpaden. Bij wkp 46 gaat u RD (45).   
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Vlak voor woning en asfaltweg gaat u bij wkp 46 L 
(45) langs de afsluitboom over de bosweg. Aan 
de kruising gaat u R over de bosweg. Negeer 
zijweg links. Voorbij afsluitboom gaat u aan de T-
splitsing L en na 5 m gaat u R over het smalle 
bospaadje.  
 

5.   Aan de T-splitsing gaat u L. Na 25 m gaat u 
aan de 3-sprong R (blauw) het paadje omhoog.  
Boven aan de 3-sprong gaat u R.  Aan de 
volgende 3-sprong bij pijl gaat u RD.  Aan de 
asfaltweg bij wkp 41 gaat u L. Vlak vóór de 
voorrangsweg gaat u R over het betonnen 
fietspad.  Let op! Neem nu het eerste grindpad 
vóór rood paaltje L omlaag (pijl), steek de 
doorgaande weg over en ga RD (pijl/rood) langs 
de heg. Na 10 m gaat u aan de kruising bij wkp 35 
RD (36) over het bospad.  Aan de volgende 
kruising gaat u RD (geel-rood).  Negeer zijpaadje 
rechts en dan steekt u een beekje over. Een eind 
verder steekt u via bruggetje het volgende beekje 
over en volg het pad.  Aan de T-splitsing met pijl 
gaat u R over de grindweg. Aan de 3-sprong met 
pijl gaat u RD langs een huis. De weg loopt door 
een prachtig heidegebied. Negeer zijweg scherp 
links.  
 

6.  Aan de T-splitsing bij fietsknooppunt 33 gaat u 
R over de asfaltweg. Aan de 3-sprong gaat u RD. 
Na 25 m gaat u bij wkp 39 L (86) door het klaphek.  
Volg nu ca. 800 m het mooie graspad langs de 
Eckeltse beek, een zijbeek van de Maas.  U 
passeert een klaphek en volg RD het graspad.  Bij 
rechts gelegen vennetje houdt u rechts aan. Bij 

uitkijkwand gaat u L het klinkerpad omhoog langs 
een infobord. Steek de doorgaande weg over en 
ga RD (pijl) door de steeg.  Aan de T-splitsing bij 
wkp 52 gaat u R (5). Meteen daarna gaat aan de 3-
sprong L (Bernhardstraat).  Negeer twee zijwegen 
rechts. Aan de T-splitsing gaat u L. Negeer zijweg 
rechts. U passeert de kapel, Onze Lieve Vrouw 
van Smarten.   
 

(Oorspronkelijk stond hier alleen een kleine kapel die 
pastoor Jan van Goch in 1612 heeft laten bouwen om 
hierbinnen tot rust te komen, want men zat middenin 
een roerige tijd namelijk De Tachtigjarige oorlog. 
Vanuit plaatsen buiten Afferden kwam men ter 
bedevaart naar dit kapelletje, dat vroeger ook wel 
kapelletje der Zeven Weeën werd genoemd. Door 
oorlogen in de 17e eeuw is het gebouw verwoest. 
Pastoor P. Vossen heeft de kleine kapel in 1688 laten 
herbouwen.  
 

Het houten altaar met vier getorste zuiltjes en een 
schelpnis dateert uit de 17e eeuw evenals het beeld 
van Onze Lieve Vrouw van Smarten.  
 

In 1909 heeft pastoor W. Berden de grotere kapel 
laten bouwen, die aan de achterkant direct aansluit 
aan de kleine kapel. Een trapje van vier treden vormt 
de verbinding tussen de kleine kapel en de grotere 
kapel. Het gebouw is in 1983 gerestaureerd).  
 

U komt u weer bij het café, de sponsor van deze 
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken. 
De vriendelijke uitbaatster Marian verneemt graag 
wat u van de wandeling vindt. 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

   

    

    

    

    

    

 


