909. BROEKHUIZENVORST 13,6km
www.wandelgidslimburg.com
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze gemakkelijke en afwisselende wandeling wandelt u eerst over graspaden langs de
Broekhuizer Molenbeek. Dan struint u geruime tijd door het mooie natuurgebied van de Boabel met paarse
heide. Via de buurtschappen Osterbos en Legert komt u bij een vijver met zitbanken, een prima pauzeplek.
De terugweg loopt u door het natuurgebied ’t Sohr langs oude Maasarmen en dan komt u in de buurtschap
Ooijen. Het laatste stuk gaat langs de Maas en via een leuk graspaadje komt u weer in het dorp. Neem zelf
proviand mee, aan het eind is een fijn terras en mooie serre.
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Startadres: Eetcafé Ald Vors , Broekhuizerweg 4, Broekhuizenvorst. Tel:077-4632665. (Dinsdag gesloten).
Naast het café is een ruime gratis parkeerplaats.

Gps afstand:13600m – Looptijd: 3 uur - Hoogteverschil: 15m

909. BROEKHUIZENVORST 13,6km
1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u
R.
Negeer alle zijwegen en ga aan de
voorrangsweg R langs huisnr. 38a. ga voorbij
huisnr. 44, vlak vóór de brug, R het graspad in
langs de Broekhuizer Molenbeek. Aan het eind
steekt u de asfaltweg over en ga RD over het
graspad langs de beek. Ga aan het eind L over
de veldweg langs de beek. Ga aan het eind R
over de asfaltweg en neem de eerste weg L door
de Hiepterweg.
Neem de eerste weg R
(Hiepsheideweg). U loopt het bos in en neem het
eerste voetpad L langs een markeringspaal met 2
pijlen.Volg het paadje door een leuk heidegebied
en ga aan de T-splitsing met mooie
overhangende boom L. Negeer een zijpad rechts
en ga aan de ruime 3-sprong met markeringspaal
RD. Negeer na 20m zijpad links. Bij een gekapt
bos negeert u nog een zijpad links. Ga aan de 3sprong RD door het klaphek en volg geruime tijd
het rechte pad RD.
2. Zodra u bij de beek komt gaat u R. Houd links
aan en steek de beek over (Boabel). Volg het
duidelijke pad door de heide en negeer kleine
zijpaadjes. Ga ca. 10m vóór het klaphek aan de
omgekeerde Y-splitsing met markeringspaal
scherp R (61) over de heide. U passeert een mooi
ven en ga door het klaphek. Ga meteen aan de
kruising met de bosweg RD het bospaadje in
(pijl). Ga door het klaphek en meteen R het
voetpad in (pijl).
Ga na 30m bij de
markeringspaal L langs het beekje (pijl). Bij de
markeringspaal RD. Ga aan de kruising met
markeringspaal R (pijl). Ga door het klaphek en
neem het rechter paadje. Ga aan de kruising met
kn. 61 R de veldweg in (8). Ga aan de 3-sprong
RD (pijl). U passeert een veerooster en ga
meteen aan de 3-sprong RD over het Oster
Bospad (4). Iets verder passeert u nog een
veerooster.

3. Ga aan de T-splitsing R (pijl). Ga aan de 3sprong met rood/witte slagboom L over de
Groenweg. Ga aan de T-splitsing L over de
asfaltweg en na 10m R over de veldweg (pijl). Ga
aan de verkeersweg even L en na 10m R de
Hogeweg in. Ga aan de 3-sprong met zitbank en
markeringspaal R langs den boerderij (pijl). Ga
aan de T-splitsing L over de asfaltweg (pijl).
Voorbij het laatste huis volgt u RD de veldweg.
Na geruime tijd komt u in de buurtschap Legert
en ga hier R over de asfaltweg. Ga na 70m aan de
3-sprong L de veldweg in (pijl). Na 100m komt u
aan een 3-sprong. (Als u wilt pauzeren kunt u
hier L naar de zitbanken aan de vijver lopen, een
mooie pauzeplek na 7km). Ga hier RD over de
veldweg. Ga aan het eind L over de asfaltweg
(pijl).
4. Ga na 40m bij kn. 71 R de veldweg in langs de
slagboom (4).
Via een klaphek loopt u het
natuurgebied binnen en ga dan bij de wegwijzer
en kn. 4 L het graspad in langs een rij bomen (3).
Ga aan de kruising met markeringspaal R door de
bomenlaan. U passeert een veerooster en volg
het graspad. Ga aan de kruising R door de
Wolterskampweg. Ga aan de T-splitsing R over
de asfaltweg.
Ga voorbij huisnr. 4 L de
Brouwersveldweg in. Ga aan de 3-sprong RD
over de asfaltweg richting een wit huis. Voorbij
dit witte huis en de tuin steekt u schuin R het
weiland over richting een witte kapel. Ga bij de
kapel R langs de verkeersweg. U komt in de
buurtschap Ooien. Negeer de zijweg rechts en
neem dan de eerste weg L langs huisnr. 10.
5.
Ga na 20m RD de doodlopende weg in
(Rietweg).
Ga aan de 3-sprong met
markeringspaal RD (pijl). Ga aan het eind van de
weg R het voetpad in (pijl). Het pad maakt 2
haakse bochten en dan loopt u langs de Maas.
Bij een afrit naar de Maas wordt dit een veldweg
en buigt even later naar rechts (pijl). Steek de

sloot over en ga aan de kruising van veldwegen L
het graspad in langs de sloot. Neem de eerste
grasbrug L en ga meteen R verder langs de sloot.
Neem dan weer de eerste grasbrug R en ga
meteen L verder langs de sloot. Aan het eind van
de sloot steekt u de greppel over en dan R over
de veldweg. Ga aan de T-splitsing met zitbank L
over het asfaltweggetje.
6.Volg geruime tijd de rustige weg en ga meteen
voorbij de brug R het voetpad in langs de beek.
Aan het eind loopt u omhoog naar de
verkeersweg. Steek de weg over en ga RD
Broekhuizenvorst binnen. Ga aan de T-splitsing
L (Op de Spekt). Ga aan de T-splitsing voor
huisnr. 3 L.
Ga aan de kruising RD de
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eenrichtingsweg in en negeer meteen de zijweg
links. Ga voorbij huisnr. 13 L naar de school en
dan R het klinkerpad in langs de hoge
schoorsteen. Ga aan het eind R en u komt al snel
weer bij
het eetcafé, de sponsor van deze
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken.
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Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE:
www.kroegjesroutes.nl

