11 - Maasheggen
Na een stuk industriegebied wandelt u door het prachtige natuurgebied
'Kleine Broek'. Dit bestaat uit bossen, vennetjes en natte (broek)bossen.
Daarna kuiert u over een landweg en binnendoorwegen naar de Oeffeltse
Raam (een beek) met daarlangs prachtige, kilometerslange graspaden.

Praktische informatie:
Afstand: 20 km
Soort: rondwandeling

Na het tweelingdorp Vortum-Mullem komt u aan in het befaamde Maas
heggenlandschap. Daar geniet u van oude (beboste) rivierduinen en de
talrijke landwegen en graspaden. Het laatste deel van de route loopt langs
de Maas, het fraaie Kasteel Boxmeer en door het gezellige centrum.

Startpunt:
station Boxmeer
Stationsweg 3
5831 CR Boxmeer
Coördinaten: 51°38'39" N 5°56'22" E

Tijdens of kort na een natte periode kan het hier en daar wat soppig zijn,
trek dan hoge waterdichte schoenen aan.

Horeca:
In centrum
De Schutkooi
Veerweg 3
5827 AD Vortum-Mullem
De Meerstoel
Maasstraat 12
5836 BB Sambeek
Honden: niet toegestaan

1. Verlaat station aan achterkant via overwegje tussen perrons
en zig-zaghekjes. Op weg LA (Wim de Körverstraat) en verderop
op driesprong RA (Kleine Broekstraat). Loop weg door industrie
gebied, op alle kruispunten RD, uit. Aan einde RD, bomenrijke
Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1276/2299

landweg door natuurgebied 'Kleine Broek'. Aan einde LA, fietspad,
en aan einde daarvan direct na diepe sloot ook LA. Na 150m op
1e pad RA bos in en loop dat pad uit, laatste stukje komt door
greppel. Aan einde LA, smal voetpad, en na ruim 200m op 1e
pad RA, loop ook dit bospad uit.
2. Na ruim 500m aan einde op asfaltweg LA. Na 300m op hoek
van weiland (l) RA (geel pijltje) en gelijk schuin RA, grasweg langs
hek (r). Blijf dit pad volgen, u komt langs vogelkijkhut en ziet
rechts meanderende beek. Aan einde op asfaltwegje RA en na ca
30m LA, halfverharde landweg met links graslanden. Voor brug
LA; zandweg met rechts rechte beek. Na 1km aan einde op
asfaltweg RA en brug over. Na ruim 500m op fietspad langs
Radioweg RA.Na bijna 1km, direct na linkerbocht, bij lantaarnpaal
met naar links wijzende gele pijl 47 LA weg oversteken en klaphekje door, graskade tussen sloot (l) en beek (r).
Verderop slingeren beek en grasbaan langs wat bosranden.
Na klaphekje op asfaltweg LA (Heiweg, staat verderop).

48

Provinciewandelgids Noord-Brabant oost

Maasheggen / Boxmeer

49

Bij Ap22788 Langstraat met knik RD oversteken, vervolg Heiweg.

5. Aan einde LA (Veerstraat, staat wat verderop). Bij ingang van

Na (ex) Café Spoorzicht overweg over en Vortum-Mullem in. Bij

kasteel Boxmeer met rechterbochtje meegaan (nog steeds Veer-

Ap zonder nummer met rechterbochtje meegaan en na 20m op

straat, staat verderop) en straat blijven volgen. Verderop ziet u

Y-splitsing links aanhouden (Luinbeekweg). Aan einde LA (St.

rechts grote parkeerplaats en blijf ook daar Veerstraat volgen.

Cornelisstraat) en blijf straat volgen, onderweg passeert u kerk.

Aan einde op kruising met winkelstraat LA (Steenstraat, staat
verderop). 20m voor kerk tegenover bordje Steenstraat RA.

3. Bijna aan einde bij huisnr 2 met rechterbochtje meegaan

Na kleine 100m RA (Koorstraat) en loop straat uit, onderweg op

en bij Ap22793 drukke weg RD overstekend Veerweg volgen.

ongelijke kruising RD en verderop ruime linkerbocht om smal

Al na 40m RA (De Steeg, wordt verderop Klein Vortum).

parkje volgen. Aan einde RA (Burg. Verkuijlstraat), 40m vóór

Na ruim 500m in rechterbochtje kort na huisnr 6 LA dijkje op en

rotonde LA (Bakelgeertstraat) en loop straat RD gaand uit.

af en halfverharde landweg uitlopen. Aan einde op driesprong LA.

Aan einde LA en u bent zo bij het station.

Ruim 200m daarna in linkerbochtje even voor fietsknooppunt 38
RA (Maasdalbordje) en al na 30m LA, voetspoor over grasweg.
Aan einde op asfaltweg LA en al na 50m RA. Na weer 50m (hoek
graslandje met bank) LA, smal pad met verderop rechterbochtje
omhoog, volg daarna pad over beboste rivierduinrichel. Tijdens
afdaling van die richel op T-kruising LA. Aan einde voor akker RA,
asfaltwegje. Op hoek van die akker ruim voor de boerderij RA,
fietspad. Met linkerbochtje loopt u achterlangs die boerderij (met
horeca!). Let op: 200m daarna, waar halfverharde weg haakse
rechterbocht maakt, RD!, volg landweg met karrenspoor en
loop deze (ruim 1km) met bochten meegaand uit.
4. Aan einde op asfaltwegje LA (hier naar rechts zijn bij sluis/stuw
bankjes en is horeca). Na ruime linkerbocht direct na brugje over
beek RA. Na linkerbochtje loopt u heel even langs Maas. Let op:
50m na dat bochtje bij zwart-wit rond merkteken LA, smal graspad strak langs heg links. Aan einde RA, brede grasweg, wordt
verderop ruiger en smaller, laatste 30m verder gaan langs akker.
Op hoek daarvan rechtsom en wat verderop LA door opening van
heg naar asfaltweg en daarover verder gaan (rechts ziet u de
Maas weer). Aan einde RA, betonplatenwegje, en kort daarna LA,
volg lage grasdijk langs Maas. Na 1km LA hekje met wit bordje +
groene pijl + geel/rood door. Loop bochtige landweg van ruim
1km uit, laatste stukje over asfalt en een brede dijk kruisend.
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