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HET KEMPEN~BROEK
Op de grens van de beide Limburgen en Noord-Brabant ligt het 

GrensPark Kempen~Broek, een groot eigenzinnig landschap waar 
natte en moerassige gebieden worden afgewisseld met droge 

zandruggen. Na een gedeeltelijke ontginning groeide het uit tot 
een mozaïek van landschappen: moerassen, vennen, beekvalleien, 

heidevlaktes en landbouwgebieden. Net zoals een huis met kamers, 
met elk hun eigen karakter. Elke kamer heeft zijn deur, een plek waar 

je ontdekkingstocht start. 
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WELKOM IN 
HET KEMPEN~BROEK
Het Kempen~Broek is enorm uitgestrekt. Voor een 
eerste kennismaking met het gebied kan je terecht 
bij de toegangspoort De IJzeren Man, bij de ont-
haalpunten of gastheren. 

Je kan er meer informatie vinden over het Grens-
Park, je kan er kaarten kopen en je tocht in detail 
plannen. Vaak starten de wandelroutes vlakbij hun 
deur!

Om van het GrensPark Kempen~Broek ook figuurlijk 
één samenhangend geheel te maken werd er een 
herkenbare stijl uitgewerkt. Deze huisstijl is zichtbaar 
in de toegangspoort en onthaalpunten maar ook in de 
startborden, wandelkaarten, infofolders en zeker in de 
bakens en wegwijzers.  Deze worden op opvallende 
punten geplaatst om mensen te verwelkomen en 
duidelijk te maken dat ze in het GrensPark zijn! 
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In het IJzeren Man-gebied valt er heel wat te beleven. 
Met 16 verschillende attracties in 1 gebied kan je een 
dagje uit gemakkelijk vullen. Je kan er bijvoorbeeld 
zwemmen, kamperen, genieten van een lekker etentje, 
dieren aaien, klimmen of waterskiën.

Ken je het Zintuigenpark al? Hier worden de zintuigen 
zien, horen, voelen, ruiken en proeven op een speelse 
manier geprikkeld!

Het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man is 
ook een echte aanrader! Het centrum werd volledig 
vernieuwd met tentoonstellingen, een aaigang met 
opgezette dieren en een interactieve biotopenwand. 
Buiten vind je een bloementuin en een stenentuin met 
picknicktafels. De insectentorens, insectenwanden en 
bijenhal zijn ook een bezoekje waard. 

Geurtsvenweg 4 | NL-6006 SN Weert
+31 (0)495 524 893 of info@nmcweert.nl 
Openingsuren:
Van 1 april tot 1 november: op dinsdag t.e.m. vrijdag van 
10u tot 17u en tijdens het weekend van 13u tot 17u.
Van 1 november tot 1 april: op dinsdag t.e.m. vrijdag van 
10u tot 16u en tijdens het weekend van 13u tot 16u.
Buiten deze tijden kan het centrum op afspraak open zijn.
www.nmcweert.nl
www.ijzerenmanweert.nl

Breng zeker een bezoekje aan de insectentuin 
met insectentoren en bijenhal en  
doe inspiratie op om je eigen tuin  

insectenvriendelijk te maken.

TIP

TOEGANGSPOORT DE IJZEREN MAN

GASTHEREN VAN  
HET KEMPEN~BROEK

Vaak zijn het juist de verhalen van 
mensen, de weetjes die niemand 
weet, iets bijzonders dat je pas ziet als 
je erop gewezen wordt, die maken 

dat je natuur écht beleeft. Het GrensPark telt 19 nieuwe 
gastheren en gastvrouwen! Allemaal hebben zij de 
cursus Gastheerschap gevolgd en zijn ze ervaren verte-
genwoordigers van het Kempen~Broek. Zij kennen de 
bijzondere weetjes, routes en plekken en kunnen je de 
weg doorheen het gebied wijzen. Je kan ze herkennen 
aan het Kempen~Broek gevelbordje!
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Natuureducatief centrum Mariahof in Bree

Einde Mariahofstraat | B-3960 Bree (Beek)
+32 (0)89 24 61 21 of kempenbroek@bree.be 
Openingsuren: op zondagmiddag tussen 14u en 17u met 
uitzondering van feestdagen.
www.natuurpunt-bree.be
www.bree.be

Het natuureducatief centrum maakt samen met het 
Natuur.Huis deel uit van het Mariahof. De beneden-
verdieping van het natuureducatief centrum werd 
ingericht als onthaalpunt van het Kempen~Broek en 
is een gezellige ruimte met interactieve belevingszuil 
en vloerkaart. De zaal kan ook worden gehuurd voor 
vergaderingen of activiteiten. In de bovenruimte wor-
den er tentoonstellingen en workshops georganiseerd. 
Meer info vind je in de folder/activiteitenkalender van 
het Mariahof.

WIST JE DAT
... elke 2e en 4e zondag van de maand er  
maaldemonstraties in de Luysmolen zijn!

De Voorste Luysmolen in Bocholt

Luysenweg 2, B-3950 Bocholt
+32 (0)89 25 87 40 of eefje_neyens@hotmail.com 
Openingsuren: 
lente/zomer (1 april t.e.m 31 oktober):
dinsdag t.e.m. zondag: open vanaf 10u tot 18u  
(maandag gesloten)
herfst/winter (1 november t.e.m 31 maart):
dagelijks: open vanaf 11u tot 17u  
(maandag/dinsdag/vrijdag gesloten)
www.facebook.com/DeLuysmolen

De Voorste Luysmolen aan de Abeek werd in 2015 
ingericht als onthaalpunt van het Kempen~Broek. 
Je vindt er een belevingszuil, een vloerkaart van het 
gebied en een bord met de wandelroutes. 

In de gezellige herberg kan je terecht voor een lekkere 
kom verse soep, verse rabarbervlaai, een streekbiertje 
en zoveel meer. Een aanrader voor fietsers, wande-
laars, ruiters en andere natuurliefhebbers!

ONTHAALPUNTEN 

TIP
Parkeer je auto aan het Mariahof en wandel 

naar één van de drie vogelkijkhutten.  
Hier kan je de vogelpracht bewonderen die het 

gebied rijk is!
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WANDELTIP
Wil je het bijzondere Dorplein zelf beleven?  
Bij de VVV Cranendonck en de Schakel is de  

historische wandelroute ”Le Projet de  
Dorplein” verkrijgbaar. De route neemt 
wandelaars mee langs alle bijzondere 

Rijksmonumenten en door een prachtig 
veelzijdig natuurgebied. 

Elke laatste zondag van de maand is er om 
14u (in de zomer ook om 10u) een begeleide 
rondleiding met de Cicerones van Dorplein 

door het dorp. 

Start aan De Schakel, inschrijven is niet nodig, 
kinderen gratis, volwassenen € 2.

Huyskamer Daatjeshoeve in Nederweert

Heugterbroekdijk 34 | NL- 6031 LE Nederweert
+32 (0)495 697 319 of info@daatjeshoeve.nl 
Openingsuren: dinsdag t.e.m. zondag vanaf 10u.  
Keuken is geopend tot 21u.
www.daatjeshoeve.nl

De Daatjeshoeve is gebouwd in 1941 door een rijke 
industrieel uit Weert. Hij vernoemde de boerderij 
naar zijn vrouw Daatje. Huyskamer Daatjeshoeve is 
gelegen vlak aan het Weerterbos en is daarom de 
ideale uitvalsbasis voor wandelgebied Weerterbos en 
Hugterheide.

De Schakel in Budel-Dorplein

Dorplein, St. Barbaraweg 1 | NL-6024 AR Budel-Dorplein
+31 (0) 495 518 603 of info@deschakeldorplein.nl 
Openingsuren bezoekersonthaal: woensdag t.e.m. zon-
dag van 10u  tot 17u.
www.deschakeldorplein.nl

De geschiedenis van de zinkfabriek en de natuur in het 
gebied vormen de rode draad doorheen de onthaal-
ruimte van De Schakel. 

Woutershof in Kinrooi

Grootbroekstraat 46 | B-3640 Kinrooi
+32 89 70 17 94 of woutershof@hopper.be 
Openingsuren: op afspraak.
www.hopper.be/nl/jeugdverblijf/woutershof

Het Woutershof is een voormalige ontginningshoeve 
die vlak naast de Abeek ligt. Het is de ideale plek voor 
zowel scholen als jeugdgroepen of andere verenigin-
gen die op zoek zijn naar de geschikte kampplaats of 
bivakhuis. 

Budel-Dorplein is een fabrieksdorp dat aan het 
einde van de 19e eeuw is ontstaan na de bouw 

van de Zinkfabriek. Budel-Dorplein werd erkend 
als ‘beschermd dorpsgezicht’ en is groten-

deels authentiek gebleven. Het dorp herbergt 
tientallen Rijksmonumenten, waaronder het 
‘prisonneke’. Dit gebouwtje werd rond 1905 

gebouwd door de Zinkfabriek om ‘ondeugden’ 
zoals vechtersbazen, stropers, smokkelaars en 

dronkaards tijdelijk te kunnen opsluiten.

TIP
Wie zijn auto bij de Daatjeshoeve parkeert, kan 
vanaf daar een poging wagen om de koning van 
het woud, het edelhert, te spotten in het Weer-
terbos. Vanaf de hoge uitkijktoren kan je vaak 
het hele roedel zien. Ronduit spectaculair is  

de hertenbronst in september!
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1. Blauw hart: De vijvers van De Luysen en het 
Mariahof grenzen aan de vijvers van het bosreservaat 
Grootbroek. Samen vormen ze een vijvergebied van 
zo’n 70 ha.

2. Zand zonder zee: In het noorden van het  
Kempen~Broek, op de hogere droge gedeelten, vind  
je zelfs landduinen. Open zand en mooie heideterrei-
nen vind je nog in de Laurabossen, de Tungelerwallen, 
de Weerter- en Budelerbergen en de Boshoverheide. 

3. Bossen: Er komen zowel naald- als loofbossen voor. 
In natte stukken bestaan ze vooral uit elzen en wilgen, 
drogere gedeelten vind je eiken, dennen of populie-
ren. 

4. Landbouwlappendeken: Je vindt hier weilandjes en 
kleine akkers omzoomd met houtkanten en bomen- 
rijen, maar ook open landbouwgebieden. 

5. Beekvalleien: Beken zijn de levensaders van het 
Kempen~Broek. Ze zorgen voor de natte natuur en 
voeren overtollig regenwater af. 

6. Moerassen: Van oorsprong waren grote delen van 
het Kempen~Broek uitgestrekte moerassen met onder 
andere broekbossen. Hou rekening met drassige 
paden, nattere stukken steek je over dankzij de knup-
pelpaden. 

Het Kempen~Broek is een groot maar erg veelzijdig gebied. Het groeide uit tot  
een mozaïek van landschappen zoals een huis met kamers. Elke kamer heeft heel 
wat te bieden en straalt zijn eigen sfeer uit: bossen, moerassen, heide, landduinen, 
vijvers, beekvalleien, weilanden en akkers.

LANDSCHAP

1

2

3

4

5

6

14 - Kempen~Broek Welkom - 15



WANDELEN IN 
HET KEMPEN~BROEK

Wandelgebieden (zie kaart op p. 30)

• Tösch-Langeren, parking: Kasteel van Wurfeld, Kapelweg 60, Maaseik
• Itterdal, parking: De Wissel, centrum van Opitter (Bree) of  

de Pollismolen, Molenstraat 56a, Opitter (Bree)
• Zig en Goort, parking: Doorslagstraat, Kinrooi
• Stramprooierbroek, parking: tegenover jeugdverblijf Woutershof,  

Grootbroekstraat 4, Kinrooi
• St-Maartensheide – de Luysen – Mariahof 

parking: Mariahof, einde Mariahofstraat, Beek (Bree) of  
Luysmolen, Luysenweg 2, Bocholt

• Smeetshof – Wijffelterbroek 
parking: Smeetshoeve, Smeetshofweg 1, Bocholt of  
brasserie nieuw Vosseven, Lochtstraat 28, Stramproy (Weert)

• De Kempen, parking: einde Kempenstraat, Bocholt
• IJzeren Man 

parking: Natuur-en Milieucentrum de IJzeren Man, Geurtsvenweg 4, Weert
• Laurabossen  

parking: langs Zuid-Willemsvaart, Lozerweg, Weert
• Swartbroek – De Krang 

parking: centrum Swartbroek, St.-Cornelisplein (Weert)
• Weerterbos en Hugterheide 

parking: Huyskamer de Daatjeshoeve, Heugterbroekdijk 34, Nederweert 
of Peerkesbosch, Heugterweg 2, Nederweert of Laarderschans, Laar

• Stramproy, parking: Kerkplein Stramproy (Weert)
• Altweerterheide, parking: Kerk Bocholterweg, Altweerterheide
• Vallei van de Itterbeek,  

parking kerkplein Voorshoven, Voorshoventerweg 77,  
3680 Neeroeteren (Maaseik)

• Tungelroy-Romeinse Brug,  
parking: St. Barbaraplein, Tungelroy, Weert

• Loozerheide & Ringselven,  
parking: De Schakel, St. Barbaraweg 1, Budel-Dorplein of  
Wildenberg, Eindhovenseweg, Weert

• Lozerheide, 
parking Fabriekstraat zn, Bocholt
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Zowel de actieve recreant als de rustige wandelaar 
die wil genieten van de stilte, vindt zijn gading in het 
Kempen~Broek. Er zijn wel 71 wandelroutes in het 
GrensPark die speciaal zijn uitgezet om je langs de 
mooiste plekjes te leiden. 

Er zijn korte routes bij maar ook wat meer uitdagende 
wandelingen. Ze zijn duidelijk bewegwijzerd en elke 
route heeft zijn eigen symbool zoals een oranje bol of 
een rode driehoek. Deze worden gedurende de hele 
wandeling op houten palen herhaald zodat je zonder 
zoeken op pad kan. De routes zijn lusvormig zodat je 
na je tocht vanzelf terug op de startplek aankomt. Je 
kan alle lussen in twee richtingen wandelen. Sommige 
lussen lopen een tijdje gelijk op. Je steekt bovendien 
ongemerkt de grens over. Logisch, je zit per slot van 
rekening in een GrensPark!

1.  Kies een wandelgebied en rij naar de parking

2.  Op de startplek: kies je route op het info-
bord (of koop vooraf je wandelkaart)

3.  Volg de lus of stap over op een andere lus 
via een genummerde wandelwissel 

4.  Je komt terug aan op de parking

... er ieder jaar zo’n 130.000 wandelaars geteld 
worden in het Kempen~Broek? 

WIST JE DAT

STARTPLEKKEN
In het Kempen~Broek vind je wel 17 wandelgebieden! 
Elk wandelgebied heeft één of meerdere startplekken 
met parking waar een startbord staat waarop de routes 
zijn uitgestippeld. Op het bord vind je info over het 
gebied, de dieren en planten die er voorkomen en de 
niet te missen plekjes. Het is zeker de moeite waard 
om dit even te bekijken voor je aan je tocht begint! 
Je kan er bovendien de afstanden van de lussen op 
terugvinden.

MAASEIKMAASEIK

KINROOIKINROOI
BREEBREE

BOCHOLTBOCHOLT

HAMONTHAMONT

BUDELBUDEL

BUDEL
DORPLEIN

BUDEL
DORPLEIN

NEDERWEERTNEDERWEERT

MAARHEZEMAARHEZE

WEERTWEERT

WEERTERBOS EN 
HUGTERHEIDE

WEERTER- EN
BUDELERBERGEN

LOOZERHEIDE-
RINGSELVEN

TUNGELROY-
ROMEINSE BRUG

IJZEREN MAN
SWARTBROEK-DE KRANG

STRAMPROY

ALTWEERTERHEIDE
LAURABOSSEN

LOZERHEIDE

ST.MAARTENSHEIDE-
DE LUYSEN

VALLEI VAN
DE ITTERBEEK

STRAMPROOIERBROEK
ZIG-GOORT

TÖSCH-LANGEREN

ITTERDAL

DE KEMPEN
SMEETSHOF-

WIJFFELTERBROEK

Wil je echt alles weten over het Kempen~Broek? 
Lees dan zeker het maar liefst 328 pagina’s 
tellende boek ‘Het Kempen~Broek, op de grens 
van mens, natuur en landschap’. Je kan het 
kopen bij de toeristische diensten in het gebied 
of in de webwinkel van  
www.kempenbroek.eu. 

TIP
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VOOR ELK WAT WILS
Watervogels: Doe de gele wandeling (7,6 km) van 
wandelgebied Zig en Goort! Maak al wandelend ken-
nis met de natuurpareltjes die het gebied rijk is. Vanuit 
de vogelkijkhut geniet je van een prachtig zicht over 
de vijvers en waar het te nat wordt, wijzen knuppelpa-
den je de weg.

Moeras: De oranje wandeling (10,2 km) van wandelge-
bied Stramprooierbroek leidt je langs heel wat moe-
rassige gebieden. Het was eeuwenlang een ontoe-
gankelijke plek. Er liepen verschillende smokkelroutes 
en het broek en de bossen waren een schuilplek voor 
gevluchte krijgsgevangenen tijdens Wereldoorlog II. 

Struinen: Via verschillende klaphekjes bij wandel-
wissels 146, 145, 159 en 157 aan de groene route van 
wandelgebied het Smeetshof-Wijffelterbroek kan 
je het struingebied in (een overzicht van het hele 
struingebied vind je achter op de wandelkaart van het 
Smeetshof-Wijffelterbroek). Je kan een kudde grote 
grazers tegenkomen maar als je hen met rust laat, laten 
ze jou ook zeker links liggen.

Prehistorisch grafveld: Met maar liefst 356 grafheu-
vels vormt de Boshoverheide in Weert het grootste 
prehistorische grafheuvelveld van Noordwest-Europa! 
Vanaf een gemakkelijk toegankelijk pad zijn de talrijke 
grafheuvels goed te overzien. 

Molens: Langs de beken in het wandelgebied Itterdal 
vind je heel wat watermolens. Als je de orange lus (9,4 
km) volgt, kom je er enkele tegen zoals de Pollismolen 
en de Kasteelmolen.

Stilte: De plekken waar je natuurlijke geluiden onge-
stoord kan beluisteren, worden schaars en zijn kwets-
baar. De natuur vult de stilte met natuurlijke geluiden. 
Een groot gedeelte van het Kempen~Broek kreeg het 
kwaliteitslabel stiltegebied. Dit geldt ook voor De Luy-
sen. Volg de gele route (6,8 km) en ervaar het zelf!

Landbouw: In wandelgebied Altweerterheide, een 
jong ontginningslandschap, kan je de groene lus  
(5,7 km) volgen en passeer je heel wat akkers en wei-
landen. De bruine route (9,5 km) van wandelgebied 
De Kempen leidt je dan weer door een kleinschaliger 
en vroeger ontgonnen landschap.
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KIES JE FAVORIETE   LANDSCHAP
Hou je van vergezichten  of begroeiing?

Hou je van water? Hou je van water?

Hou je van bos?

Kies je voor naalden?

Wil je heide zien?

Kies je voor veel water?

Wil je stromend water?

LANDBOUW
De Kempen 

St.-Maartensheide

VIJVERS EN VENNEN
Zig en Goort 
IJzeren Man

BEEKVALLEI
De Luysen 
De Krang

MOERAS
Stramprooierbroek 

Smeetshof

DENNENBOS
Weerter- en Budelerbergen 

Laurabossen

HOUTKANTEN
Tösch-Langeren 
Itterbeekvallei

MOERASBOS
Wijffelterbroek 

Weerterbos

LOOFBOS
Weerterbos 

Itterdal

HEIDE
Tungelerwallen 

Weerter- en Boshoverheide

JA JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA
JA

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE
NEE

NEE
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WANDELKAARTEN
Van bijna alle wandelgebieden bestaat er bovendien 
een wandelkaart. Hiermee ben je meer geïnformeerd 
over het gebied en kan je op elk moment zien waar 
je wandelt. Dat is wel fijn als je bijvoorbeeld op een 
nieuwe lus wil overstappen. 

WANDELWISSELS
Je kan verschillende lussen combineren. Om dit 
gemakkelijker te maken, hebben we de punten waar 
twee lussen mekaar kruisen of raken, een nummer 
gegeven. Aan de hand van dit nummer, wandelwissel 
genaamd, kan je op de kaart en op het terrein makke-
lijk zien waar je moet veranderen van lus. Zo combine-
ren we de twee voordelen van het systeem met lussen 
en dat met knooppunten. Mensen die gewoon een 
mooie wandeling willen maken, volgen de lus en hoe-
ven zich verder over niets druk te maken. Geoefende 
wandelaars die wat meer en verder willen wandelen, 
gebruiken de wandelwissels en kunnen zo gemakkelijk 
lussen aan mekaar rijgen.

Wil je graag alle wandelkaarten van het 
GrensPark Kempen~Broek in je bezit? 

Dan is onze wandelbox een aanrader. 
Je betaalt maar € 18 in plaats van  
€ 32,5 indien je de kaarten afzonderlijk 
zou aankopen.

...  je alle wandellussen kan terugvinden en alle 
wandelkaarten/boxen kan kopen op:  

www.wandeleninlimburg.be

WIST JE DAT
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Mensen met een beperking zijn absoluut welkom in het Kempen~Broek!  
Op de wandelkaarten staan de routes aangeduid die geschikt zijn voor de rolstoel.

Onze aanraders
1. De IJzeren Man: Het Allemanspad werd aangelegd 

speciaal voor mensen met een beperking. Het 
volledig verharde pad van 3 km loopt doorheen een 
onwaarschijnlijk mooi landschap. 

2.  De IJzeren Man: Gloednieuw is het Zintuigenpark 
dat bestaat uit zes eilanden van ongeveer 20 bij 20 
meter met daarop speelelementen die de zintuigen 
prikkelen.

3.  Lozerheide: De gele route van 3 km is toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers. Je vindt hier geen heide 
meer, maar een ontzettend rijk loofbos, bezaaid 
met vijvers, beekjes, kanaaltjes en graslanden. 
250 verschillende planten, 47 boomsoorten, 400 
variaties paddenstoelen en evenveel vlindersoorten 
huizen in het bos!

4.  De Zig en De Luysen: De vogelkijkhutten zijn 
gemakkelijk te bereiken en zijn rolstoelvriendelijk 
ingericht, zodat iedereen van de natuur kan genie-
ten!

5.  Vallei van de Itterbeek: De route van 4,4 km is over 
de hele lengte uitermate geschikt voor rolstoelen 
en buggy’s! Het landschap hier is uniek door de 
mozaïek van bomenrijen en houtkanten die de 
aanwezige graslanden omgeven. Zeker en vast de 
moeite waard!

ROLSTOELVRIENDELIJKE PADEN

MAG JE  
VIERVOETER MEE?
Je hond is uiteraard welkom in het Kempen~Broek. 
Hij moet wel altijd aangelijnd zijn. Op sommige 
plekken is het echter niet toegelaten je huisdier 
mee te nemen. Dit zijn vaak plekken waar grote 
grazers (koeien of paarden) gebruikt worden voor 
natuurbeheer of plaatsen dicht bij vogelbroed-
gebieden of kijkhutten. Dit staat aangeduid op 
borden in het gebied. Respecteer de regels altijd!

... er al twee hondenlosloopzones in 
 het Kempen~Broek zijn:

1 - Lozerheide: 
Fabriekstraat, Bocholt, rechts langs parking

2 - Loozerplas 
Hoortweg, Budel-Dorplein tussen knooppunt 46 

en 51 van het wandelnetwerk Noord-Brabant 

WIST JE DAT
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LANGEAFSTANDSWANDELING 
Hou je van een stevige wandeling? Dan is de lange afstandswandeling een 
uitdaging voor jou. In totaal is ze 104 kilometer lang en verbindt ze de mooi-
ste plekjes van het GrensPark. Je herkent de langeafstandswandeling aan het 
bordje met de libel. Met de volledige tocht ben je zeker 4 dagen zoet. Je kan 
echter op 7 plaatsen een inkorting kiezen zodat een lusvormige dagtocht ook 
mogelijk is. 

Onderweg zijn er enkele B&B’s, op of dichtbij de route, waardoor je na een 
goede nachtrust weer uitgeslapen verder kan wandelen. We sommen ze hier 
voor je op:

•  De Keyartmolen,Tongerlo Bree

•  De Passerel, Bree 

•  Mussenburghof Bree (1 km)

•  Guesthouse Mervi Heleena, Maaseik (1,8 km)

•  Hotel Kasteel van Wurfeld, Maaseik

•  Krekershof, Maaseik 

•  Molenbroek, Stramproy Weert (1,4 km)

•  Beej Potters, Altweerterheide Weert (1,3 km)

•  Op d’n Stolberg, Weert

Aan de Luysmolen in Bocholt is een bijzonder 
hangplekje ingericht. Je kan er een hangmat 
huren en lekker luieren met de Abeek op de 
achtergrond. Je kan bij gastvrouw Eva zelfs 
een gevulde picknickmand bestellen om je 
picknickervaring compleet te maken! Je krijgt 
een picknickmand met dekentje, Luysenbrood 
met beleg naar keuze, vlaai, een flesje cava, een 
flesje fruitsap en je krijgt twee hangmatten ter 
beschikking waar je twee uur in kan genieten 
(€ 30 voor 2 personen).

PICKNICKTIP

Streekkaart
Je kan de volledige langeafstandswandeling terugvin-
den op onze streekkaart, een mooie overzichtskaart 
van het Kempen~Broek. Ze bundelt bovendien het 
volledige wandelaanbod van het GrensPark. Op de 
kaart vind je alle wandellussen maar ook de wandel-
wissels. 

Deze streekkaart wordt trouwens gebundeld in 
een exclusieve wandelbox samen met de 7 andere 
streekkaarten van de provincie Belgisch Limburg. De 
streekkaarten kosten los € 8, de wandelbox is te koop 
voor € 34,90. Kortom, het ideale geschenk voor elke 
wandelaar!

8 STREEKKAARTEN
2000 KM WANDELPLEZIER

WANDELEN
IN 
LIMBURG

NL   |   ENG   |   FR   |   DE
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Wil je op een bijzondere manier het Kempen~Broek 
verkennen? Ga dan eens op pad met een Verkenner! 
Hij neemt je mee naar de mooiste plekjes van het 
GrensPark, laat je zien hoe de dieren in het gebied le-
ven of begeleidt je tijdens een teambuildingactiviteit!
Je bepaalt zelf de datum, het startuur en de locatie. 
Per Verkenner kan je met een groep van ongeveer 25 
mensen op pad.

Op www.kempenbroek.eu vind je een volledig 
overzicht van het aanbod. Hier kan je ook online je 
activiteit boeken!

BOEK JE VERKENNER

 Op zoek naar een teambuilding, een originele 
activiteit met vrienden of familie, of wil je ge-
woon eens meedoen aan een spannend spel in 
een prachtige omgeving? Boek dan zeker onze 
GrensParkSchattentocht. Met gps’en leggen de 
groepen om het snelst trajecten met opdrach-
ten af. Wie de beste score haalt, gaat als eerste 

op zoek naar de schatkist!

AANRADER

• Laat je onderdompelen in de waterwereld van het 
Kempen~Broek tijdens ‘De kracht van water’

• ‘Kempen~Broek op je tong’ trakteert je letterlijk op 
geuren, kleuren en smaken uit het Kempen~Broek.

• ‘GrensparkSchattentocht met GPS’: tijd, oriëntatie 
en vindingrijkheid zijn van groot belang! Ideaal als 
teambuilding.

• Tijdens ‘Speuren naar sporen’ kom je op het spoor 
van bijzondere dieren in het Kempen~Broek. Een 
Verkenner laat zien hoe dieren leven en hoe je 
diersporen kan herkennen. 

• Leer en ontdek alles wat je al wilde weten over het 
GrensPark Kempen~Broek met ‘Kempen~Broek in 
een notendop’

• Ontspannen in Kempen~Broek: ‘Van bosbad tot 
hangmat!’

Er bestaat nu ook een Verkenneractiviteit 
‘Van bosbad tot hangmat waarbij je eindigt 

in een hangmat.

AANRADER
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Liever individueel?

Als je eens op eigen houtje van een Verkenneractiviteit 
wil proeven, kan je op elke 4e zondag van de maand 
mee met een Verkenner. Iedere maand start de wande-
ling ergens anders. De deelnameprijs bedraagt € 2 per 
persoon of € 5 euro per gezin.

Je kan zo deelnemen, reserveren is niet nodig!

24/05/2020 – 14u.-16u.

VAN BOSBAD TOT HANGMAT

Infobord Parking Luysmolen, Luysenweg 2, Bocholt

Tijdens deze wandeling ontdek je de natuur met al je 
zintuigen, je neemt dus – figuurlijk - een bosbad. Je 
voelt het weldadig effect van de natuur.

En om helemaal tot rust te komen, eindig je in een 
hangmat op één van de mooiste plekjes van Kempen~ 
Broek.

28/06/2020 – 14u.-16u.

KEMPEN~BROEK OP JE TONG

Infobord GrensPark aan Parking Woutershof, Grootbroek-
straat 46, Molenbeersel (Kinrooi)

Een Verkenner laat je – letterlijk - proeven van wat de 
prille zomer te bieden heeft.

De mens is door de eeuwen heen vergeten welke rijk-
dom onze natuur voortbrengt. Een Verkenner neemt 
je mee op pad en gaat samen met jou op zoek naar de 
oorsprong van onze dagelijkse voedingsgewoontes en 
trakteert je geregeld op de geuren, kleuren en smaken 
uit de natuur.

26/07/2020 – 14u.-16u.

LANGS GRAFHEUVELS EN ZANDDUINEN

Parking Boshoverheide, Tranchéeweg 5 (bij de spoor-
wegovergang), Weert

Onze Verkenner neemt je mee op struintocht door 
het mulle zand, de heide en dennenbos.  Onderweg 
vertelt hij jullie over het unieke van deze plek: het is nl. 
één van de meest uitgestrekte grafheuvelvelden van 
West-Europa uit de Late Bronstijd.

23/08/2020 – 14u.-16u.

ZOMER IN KEMPEN~BROEK

De Tösch, parking Moskou, nabij Grotlaan 208, Neeroe-
teren (Maaseik)

Kom jij mee genieten van een zomerse wandeling in 
de Tösch? Onze Verkenner leidt je langs moerassige 
weilanden, poelen, bosjes, houtkanten en ruigten. 
Met wat geluk spot je wel de ooievaar.

27/09/2020 –  14u.-16u.

BUITEN WORD JE BETER

Infobord GrensPark aan de Pollismolen, Molenstraat 56, 
Opitter (Bree)

Natuur heeft een positief effect op je gezondheid: 
ze verlaagt je bloeddruk, vermindert stress, ‘boost’ je 
immuunsysteem en geeft je een fijn gevoel. Op deze 
wandeling legt onze verkenner je uit hoe dat precies 
werkt. Kom mee en ervaar het zelf!

25/10/2020 – 14u.-16u.

BELEEF DE STILTE

Infobord GrensPark aan Parking Smeetshof, Smeetshof-
weg 1, Bocholt

Het GrensPark Kempen~Broek is één van de weinige 
stiltegebieden in de dichtbebouwde lage landen. Op 
de ‘dag van de stilte’ laat onze Verkenner jou genieten 
van de rust en de uitgestrektheid die het Smeetshof 
jou te bieden heeft. Voeg daar nog de kleurenrijkdom 
van de herfst aan toe en je gaat helemaal zen naar huis.

22/11/2020 – 14u.-16u.

SPEUREN NAAR SPOREN

Infobord GrensPark aan het Mariahof, einde Mariahof-
straat, Beek (Bree)

Samen met een Verkenner ga je op zoek naar sporen 
van dieren in het GrensPark Kempen~Broek. Veel die-
ren zijn schuw of worden pas ’s nachts actief. Je krijgt 
ze dus niet makkelijk te zien. Daarom gaan we op zoek 
naar de sporen die ze achterlaten in het gebied. De 
Verkenner laat je zien hoe je diersporen kan ontdek-
ken en hoe dieren leven. Wie weet, vind je wel sporen 
van een bever of een ree?

27/12/2020 – 14u.-16u.

WINTERWANDELING IN HET WEERTERBOS

Infobord GrensPark aan Huyskamer Daatjeshoeve, Heug-
terbroekdijk 34, Nederweert

Een Verkenner neemt je mee voor een stevige winter-
se wandeling door het

Weerterbos: Even lekker een frisse neus halen, leuke 
weetjes opdoen en wie weet... het Edelhert spotten!!

MAANDELIJKSE WANDELINGEN  
MET EEN VERKENNER 2020

26/01/2020 – 14u.-16u.

KEMPEN~BROEK IN EEN NOTENDOP

Infobord GrensPark aan Natuur- en Milieucentrum De 
IJzeren Man, Geurtsvenweg 4 (einde parking), Weert

Als onthaalpunt van GrensPark Kempen~Broek is het 
Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man de ideale 
uitvalsbasis voor een kennismaking met het Kempen~ 
Broek.

Wat is Kempen~Broek, waar ligt het en wat is er zo 
bijzonder aan het IJzeren Man gebied. Een Verkenner 
leidt je langs de mooiste plekjes in het IJzeren Man 
gebied.

23/02/2020 – 14u.-16u.

KLIMAATWANDELING

Infobord Parking Smeethof, Smeetshofweg 1, Bocholt

De klimaatverandering: we hebben er allemaal al wel 
van gehoord. Maar wat betekent dit nu voor de na-
tuur? Welke invloed heeft klimaatverandering op flora, 
fauna en mensen? Om de effecten van extreme droge 
en natte perioden te milderen, leggen we klimaatbuf-
fers aan in Kempen~Broek. Wat zijn klimaatbuffers? 
Hoe werken ze? Je komt er alles over te weten tijdens 
deze klimaatwandeling.

22/03/2020 – 14u.-16u.

ONTDEK HET ZINTUIGENPARK DE IJZEREN MAN

Infobord GrensPark aan Natuur- en Milieucentrum De 
IJzeren Man, Geurtsvenweg 4 (einde parking), Weert

Samen met een Verkenner ontdek je op speelse wijze 
de verschillende ‘eilanden’ van het Zintuigenpark. 
Houten speeltoestellen prikkelen je zintuigen zien, ho-
ren, voelen, ruiken en proeven op een speelse manier.

Het Zintuigenpark werd speciaal ontwikkeld voor 
mensen met een beperking. De route en de eilanden 
zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Jong en oud, 
met of zonder beperking, iedereen kan genieten van 
het Zintuigenpark.

26/04/2020 – 14u.-16u.

LENTE IN LOZERHEIDE

Parking Lozerheide, Fabriekstraat z/n, Bocholt (Lozen)

Afgelopen herfst en winter werd er hard gewerkt op 
de Lozerheide: vloeiweiden werden hersteld, de grote 
vijver werd heringericht om meer broedgelegenheid 
te geven aan vele watervogels.  Ben jij ook nieuws-
gierig naar het resultaat? Kom jij mee genieten van de 
bloemenpracht in de vloeiweiden, het frisgroene van 
het lentebos en de vele watervogels op de grote plas? 
Wie weet, spot jij wel de zeldzame lepelaar.
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FIETSEN IN 
HET KEMPEN~BROEK

Via rustige landwegen en fraaie fietspaden is het Kempen~Broek bijzonder goed per fiets te ontdekken. 
Fietsen in Limburg is een bekend begrip. Je kan je fietstocht naar eigen keuze samenstellen dankzij de 

handige knooppunten. Zo bepaal je zelf welke richting je uitgaat en hoe lang je rit is. 

Let wel! Het netwerk strekt zich uit aan beide zijden van de grens maar de knooppuntbordjes zijn in 
Nederland groen van kleur en in België blauw.

Het GrensPark is onder meer zo boeiend omdat 
het erg veelzijdig is. Deze fietslus in Nederland 
zet die veelzijdigheid echt in de kijker. Je fietst 
door het prachtige Weerterbos met zijn edel-
herten, je wipt de grens over met Noord-Bra-

bant en passeert het Grenskerkje. Je leert Budel 
Dorplein kennen dat onlangs werd aangewezen 
als beschermd dorpsgezicht. Je passeert natuur-
lijk ook heel wat natuur zoals de Loozerheide 

waar Taurossen en Exmoorpony’s grazen tussen 
moerassen, heide en vennen. Ook de Weerter- 

en Budelerbergen met hun bekende zandduinen  
zijn de moeite waard. Je fietst zelfs door Weert 
met haar prachtige historische binnenstad en 

gevarieerd aanbod aan winkels.

Start: NMC De IJzeren Man (knooppunt 77)

77  - 78  - 2  - 80  - 82  - 76  - 69  - 74  
- 70  - 73  - 41  - 40  - 77  = 47,3 km

FIETSTIP

Een handig instrument tijdens het bepalen van je route is de Fietskaart  
Kempen~Broek. Deze fietskaart geeft een overzicht van het fietsroute- 
netwerk in het GrensPark en je kan er ook heel wat mooie en thematische 
suggestieroutes op terugvinden. Je kan er vanzelfsprekend op zien waar te 
stoppen voor een lekker kopje koffie, waar de trekpleisters van de streek 
zich bevinden en waar de Kempen~Broek-onthaalpunten precies liggen!
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Als je info wilt over fietsverhuur en oplaad-
punten, kan je altijd een kijkje nemen op: 

www.toerismelimburg.be
www.vvvmiddenlimburg.nl of  

www.allefietserswelkom.nl
www.oplaadpunten.org of  
www.fietsoplaadpunten.nl

BOCHOLT

De Stop “Van Lozen”
+32 477 45 95 83 | www.destop.be

Bij Goolderheide
+ 32 89 46 96 40 | www.goolderheide.be

De Watermolen 
+ 32 89 48 00 00 | www.de-watermolen.com

’T Kerkpleintje
+32 89 46 40 62 | www.kerkpleintje.be

De Luysmolen
+32 89 25 87 40 | facebook/DeLuysmolen

KINROOI

Bistro Chez Vie
+32 89 70 22 91 | www.bistrochezvie.com

Molendorp
+32 89 70 15 78 | ww.demolennv.be

’T Rondpunt 
+32 89 20 42 56 | www.rondpuntkinrooi.be

Theatercafé De Stegel 
+32 89 39 00 04 | facebook/theatercafedestegel

Eetcafé Thalia
+32 89 23 29 32

FIETSVRIENDELIJKE CAFÉS

MAASEIK

De Beurs: Brasserie - Restaurant 
+32 89 56 40 79 | www.debeurs.be

Hagerhof (Neeroeteren)
+32 89 86 48 55 | www.hagerhof.be

De Maaskant 
+32 89 56 67 57 | www.hoteldemaaskant.be

Den Aftrap (Neeroeteren)
+32 89 25 77 94 | www.cafetariadenaftrap.be

Brasserie Bakkemieske
+32 89 23 88 80 | facebook/Bakkemieske

Oud Oteren
+32 89 86 40 23 | www.oudoteren.be

CRANENDONCK

De Wielerbaan 
+31 495 49 55 39 | www.cafedewielerbaan.nl

De Coockpit 
+31 495 49 20 14 | www.decoockpit.nl

Café De Bellevue
+31 495 49 15 77 | www.debellevue.nl

Party Centrum Antoine (Soerendonk)
+31 495 59 27 37 
www.partycentrumantoine.nl

De Bonte Os
+31 495 49 13 41 | www.debonteos.nl

De Schakel 
+31 495 518 603 | www.deschakeldorplein.nl

NEDERWEERT

Bi-J Siem 
+31 495 622 001 | www.bi-jsiem.nl

Restaurant Diverso
+31 495 625 000 | www.restaurantdiverso.nl

Huyskamer Daatjeshoeve 
+31 495 697 319 | www.daatjeshoeve.nl

Peerkesbosch
+31 6 11 29 46 21 of +31 495 545 509 
www.peerkesbosch.nl

Guulke
+31 495 634 221 | www.guulke.nl

De Kleine Winst
+31 495 633 180 | www.eetcafedekleinewinst.nl

WEERT

Beachclub De IJzeren Man
+31 495 537 170 | www.beachclubweert.nl

Eetcafe Schuttershoeve
+31 495 533 984 | www.schuttershoeve.nl

Golf- En Countryclub Crossmoor
+31 495 518 438 
www.crossmoor.nl

Brasserie/Hotel Antje Van De Statie
+31 495 542 640 
www.antjevandestatie.eu

Brasserie Nieuw Vosseven (Stramproy)
+31 495 561 114 | www.nieuwvosseven.nl

St. Jozefhoeve
+31 495 518 591 | www.jozefhoeve.nl

De Sluis
+ 31 495 452 549 | www.desluis.nl

Dennenoord 
+31 495 532 884 | www.dennenoord.net

De Paol 
+31 495 850 954 | www.depaol.com

Van Horne Hoeve 
+ 31 495 58 75 91 | www.vanhornehoeve.nl

Hof van Keent  
+31 495 75 55 01 |  www.hofvankeent.nl

Weerterbergen 
+ 31 495 58 47 77  | www.weerterbergen.nl

BREE

Pollismolen
+32 89 86 69 39 | www.pollismolen.be

Brouwershof (Opitter)
+32 89 20 44 27 | www.brouwershofopitter.be

Fietscafé (Itterdal)
+32 89 25 52 20 |  facebook/itterdal

De Kieper
+32 89 86 13 27 |  facebook/DeKieper

’t Sjasse (Tongerlo) 
+32 89 86 14 14 | sjasse.be 

’t Eeuwig Lempke (Opitter ) 
+32 89 86 40 48 | www.eeuwiglempke.be

Bieker Café 
Kerkstraat 8, Beek | 089 23 71 99

Frituur/fietscafé ’t Hasselt   
+32 89 20 60 60 |  facebook/Frituurthasselt  

’t Tolhuys 
+32 89 65 04 50  |  facebook/TolhuysBree
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De kaart met de routes in Weert kan je voor  
€ 2,5 kopen via de webshop, de VVV’s  

of VVV Midden-Limburg.

MTB-TIP

MOUNTAINBIKEN
Avontuurlijke fietsers zijn natuurlijk ook welkom! 
In Weert en omgeving is er een mountainbikeroute 
van 58 km, opgebouwd uit 2 lussen zodat je zelf de 
afstand kan bepalen. De noordelijke lus voert je door 
de bossen van de Weerter- en Budelerbergen, de 
zuidelijke lus onder andere door de Laurabossen, het 
Wijffelterbroek en de Tungelerwallen. Er zijn verschil-
lende startplaatsen. Zeshoekige witte bordjes met het 
bekende mountainbikelogo markeren de route. 

De route sluit aan op het mountainbikenetwerk van 
Belgisch Noord-Limburg. Dit telt 270 kilometer routes 
in Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, 
Neerpelt, Overpelt en Peer. Je kunt in Hamont-Achel, 
Bocholt en Lommel aansluiten op de routes van Ne-
derlands Limburg. 

De route van Weert sluit dan weer aan op het netwerk 
van Zuid-Oost Brabant in Nederland zodat je ook daar 
je route kan uitstippelen.

Startplekken
• De Wildenberg 

Eindhovenseweg 101, Weert (NL)
• Café/zaal Dennenoord 

Voorhoeveweg 2, Weert (NL)
• Nieuw Vosseven 

Lochtstraat 28, Stramproy-Weert (NL)
• Sportcomplex De Damburg 

Brogelerweg 59, Bocholt (B)
• Breugelhoeve 

Weyerstraat 1, Peer (B)
• Sporthal De Steenakker 

Steenakkerstraat 31, Bocholt (B)

Dag 1: 
Landschappen van kant (31,8 km) 

Op je eerste dag fiets je door het schilderachtige 
landschap van de Vallei van de Itterbeek. Je rijdt door 
het groen via de oude spoorwegbedding tussen As en 
Maaseik, passeert natuurgebied de Tösch en de bos-
sen van Siemkensheuvel, om het laatste stuk langs de 
Zuid-Willemsvaart te fietsen.

Of

Watermolenroute (45 km)

In plaats van terug te keren via de Zuid-Willemsvaart, ver-
volg je je tocht naar knooppunt 44 en Bergerven. Er staan 
wel (de restanten van) 13 watermolens langs de route. Wat 
meer info over de verschillende molens vind je op onze 
Molenfolder Kempen~Broek
www.wandeleninlimburg.be/nl/webwinkel.

Dag 2:
Broekroute (30 km)

Deze route leidt je langs heel wat laaggelegen natte 
gebieden. Je fietst de grens over via het wondermooie 
natuurgebied St. Maartensheide-De Luysen, dat een waar 
paradijs voor vogels is. Je vindt er ook open landschappen 
met veel houtkanten en bomenrijen. Je komt bovendien 
langs het Stramprooierbroek, het hart van het Kempen~ 
Broek en meteen ook het stilste plekje.

FIETSTWEEDAAGSE
Als je overnacht in Tongerlo (Bree), heb je de ideale vertrekbasis om vandaar en-
kele mooie en typerende themalussen van het Kempen~Broek te fietsen.  Meer 
info en de precieze knooppunten, vind je op de fietskaart Kempen~Broek 
www.wandeleninlimburg.be/nl/webwinkel
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RUITEREN  
EN MENNEN

Ook voor ruiters en menners werd er een knooppun-
tennetwerk aangelegd. Het overgrote deel van het 
netwerk is berijdbaar voor zowel ruiters als menners.  
Even de grens over? Je kan gewoon aansluiten op de 
routes van Weert en Cranendonck! Als je je tocht wil 
voorbereiden kan je altijd de ruiterkaarten aanschaf-
fen:

Ruiteren en Mennen in Weert (€ 3,5) kan je bestellen 
via VVV Weert of op www.wandeleninlimburg.be.

De Ruiterkaart van Belgisch Limburg (gratis) kan je op-
pikken in alle paardvriendelijke logies en cafés, in de 
toeristische infokantoren of via Toerisme Limburg. 

Langs bossen en waterlopen kan je een route 
volgen van 26 km over het grondgebied van 

Bocholt, Bree en Weert. Volg de knooppunten: 

34  - 35  - 36  - 20  - 19  - 21  - 49  - 

48  - 34  

RUITERTIP

Startplekken: 
•  De Wildenberg 

Eindhovenseweg 101, Weert (NL)

•  Van Horne Hoeve, Trancheeweg 22, Weert (NL) 

•  Café/zaal Dennenoord 
Voorhoeveweg 2, Weert (NL)

•  Manege Keent, Keenterstraat 43, Weert (NL)

•  Brasserie Nieuw Vosseven 
Lochtstraat 28, Stramproy (NL)

•  Café De Kieper, Keyartstraat 2, Bree (BE)

•  De Clootsmolen, Watermolenweg 1, Bocholt (BE)

•  Hotel de Watermolen 
Monshofstraat 9a, Bocholt (BE)

•  Gersalhoeve, Breeërsteenweg 195, Kinrooi (BE)

•  Het Orshof 
Heymansweg 2, Meeuwen-Gruitrode (BE)

• Zavelbosje 
Kattebeekstraat 1, 3680 Opoeteren (BE)
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CULTUUR IN 
HET KEMPEN~BROEK Bezoek het Smokkelmuseum van Cranendonck 

(Markt 22a, 6021 CE Budel) en kom meer  
te weten over de boeiende smokkelhistorie  

van de streek!

www.smokkelmuseumcranendonck.nl

ERFGOED 
In het Kempen~Broek is het historisch erfgoed sterk 
verbonden met de grens. Het “niemandsland” van 
moerassen, heidegebieden en smalle doorgangen 
vormde duizenden jaren lang het decor van doortrek-
kende legers, grensconflicten met buren en honder-
den meters lange verdedigingssystemen. Het is het 
gebied waar smokkelen tot een professionele kunst 
werd verheven en waar grenspalen bij nacht en ontij 
werden verplaatst.

In het landschap vinden we geen grote kathedralen en 
kastelen terug, maar wel nog schansen, bijvoorbeeld 
de gerestaureerde Laarderschans. Er zijn ook archeo-
logische sporen van grote verdedigingswallen zoals de 
Bocholter Graven, zo’n twintig grenspalen, prehisto-
rische grafheuvelvelden, ruïnes van smokkelcafés en 
mooie kapelletjes.

Grenskerk

Toen in 1629 het katholieke geloof onder druk 
kwam te staan en uiteindelijk in 1649 geheel 
werd verbannen, moesten de katholieken vaak 
uitwijken naar schuilkerken. Katholieken uit het 
Brabantse gebied kwamen naar de kerkdiensten 
in de openluchtkerk in het Weerterbos, bij de 
paters van Biest. Tot 1682 werd deze grenskerk 
gebruikt.
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WORD  
EEN GRENSGEVAL!

Heb jij onze gratis 
erfgoedplattegrond 
of moerasverhalen-brochure al in huis? Pik ze 
zeker op in je bibliotheek, toeristische dienst of 
Kempen~Broek-onthaalpunt! Deze reeks wordt 
elk jaar aangevuld met een nieuw thema!

GRENSGEVALLEN 
Met de erfgoedwerking Grensgevallen willen we de 
‘plekken waar herinneringen leven’ terug beleefbaar 
maken. We rakelen verhalen uit en over onze grens-
streek weer op. Veel historische anekdotes kruiden 
immers het landschap: de beruchte ontvoering van 
de abdis van Thorn, de dwaallichtjes in de uitgestrekte 
moerasgebieden en de branddreigingen van bokken-
rijderbendes zijn nog steeds niet vergeten.

In 2016 passeerde de schapensmokkel van Bolle Jan 
de revue; in 2018 was ons motto ‘iedereen archeo-
loog’ en gingen we op speurtocht bij de Bocholter 
Graven. In 2019 stonden de Moerasverhalen op het 
programma.

www.grensgevallen.eu 

TIP
Je kan nu enkele eeuwenoude verhalen over 
mysterieuze moerasverschijnselen uit de grens-
regio zelf beluisteren en beleven. Ga in wan-
delgebied Stramprooierbroek of St. Maartens-
heide-De Luysen wandelen met de ErfgoedApp 
en selecteer Moerasverhalen Kempen~Broek!

Moerasverhalen 
Vóór de drooglegging in de 19e eeuw, bestond deze 
regio uit een aaneenschakeling van grote moeras-
gebieden en natte heide. Het gebied tussen Beek, 
Kreyel, ’t Hasselt, Kinrooi, Molenbeersel en  Stram-
proy was een quasi onbegaanbaar zompig landschap 
van ettelijke vierkante kilometers groot. De mensen 
hadden het uitgestrekte, drassige gebied nodig. Ze 
verzamelden er turf als brandstof, hout om te bouwen 
of om gereedschap te maken en wilgentakken om 
manden mee te vlechten. Maar door verraderlijke 
waterstanden, natte bodem, verlatenheid en gebrek 
aan oriëntatiepunten dreigde steeds het gevaar op 
verdwalen of verdrinken …

De moerassen speelden bovendien een bepalende 
rol in de grensgeschiedenis: vluchtelingen, onder-
duikers, verzetsstrijders, smokkelaars en grensverde-
digers maakten dankbaar gebruik van het drassige 
en onherbergzame landschap. Het moerasgebied is 
gelukkig deels ontsnapt aan de grootschalige ontgin-
nings- en bebossingsgolf uit de 19e eeuw. De natte 
percelen functioneren als klimaatbuffer én als thuis 
voor typische plant- en diersoorten. En wij krijgen een 
inkijkje op hoe het eeuwenlang was. Moerassen: een 
win-winlandschap! 

Grafheuvels Boshoverheide
Met maar liefst 356 grafheuvels en een oppervlakte 
van 30 hectare, vormt de Boshoverheide in Weert het 
grootste prehistorische grafheuvelveld van Noord-
west-Europa. Archeologen gaan er van uit dat het graf-
veld zo’n 550 jaar werd gebruikt van de Late Bronstijd 
tot de Vroege IJzertijd (2000 tot 2800 jaar geleden). 
De doden werden gecremeerd en de resten werden, 
vaak samen met grafgiften, onder heuvels begraven. 
De grafheuvels hebben een diameter van 2 tot 14 
meter met een hoogte van 50 centimeter tot 1,2 meter.  
Vanaf een gemakkelijk toegankelijk pad zijn de talrijke 
grafheuvels goed te overzien! 

Startplaats: Trancheeweg  
(nabij spoorwegovergang), 
Weert.

WIST JE DAT
... er in 1843 388 gietijzeren grenspalen 

werden geplaatst om de grens tussen het toen 
nog prille België en Nederland te markeren. 
De 2,47 m hoge palen wegen maar liefst 372 

kilogram! Zo wilde men zeker zijn dat niemand 
nog de grens zou ‘verplaatsen’.

46 - Kempen~Broek Cultuur - 47



MOLENS
De cultuurelementen die de streek het meest typeren, 
zijn waarschijnlijk de vele molens. Ooit lagen er 
maar liefst 28 watermolens langs de Abeek die ook 
liefkozend de Molenbeek werd genoemd, ook aan de 
Itterbeek en Bosbeek werden watermolens gebouwd. 
Bovendien heeft de wind vrij spel op de vlakte van 
het Kempen~Broek waardoor er wel 20 windmolens 
in de regio te vinden zijn. Er werd graan gemalen, olie 
geperst, laken gevold en hout verzaagd. 

In de KempenBroek MolenAgenda vind je 
dagelijks actueel welke molens in het GrensPark 
Kempen~Broek open zijn. Verder vind je er óók 
de vaste wekelijkse of maandelijkse openingsuren 
van de molens en de speciale molenactiviteiten.  
In de streek kent iedereen wel de Molenfeesten 
in Molenbeersel (Kinrooi) die ieder jaar groots 
gevierd worden in juli!

 www.kempenbroekmolens.org.

De Molenfolder Kempen~ 
Broek (€ 1), uitgegeven door 
het Molennetwerk Kempen~ 
Broek, vertelt je anekdotes bij 
verschillende molens, toont 
je verschillende fietslussen 
langs de molens op de kaart 
en geeft je inzicht in de 
evolutie van de molens in het 
GrensPark.

www.wandeleninlimburg.be/nl/webwinkel 

Door de wieken in een bepaalde 
stand te zetten, kan de molenaar 

informatie geven. Belangrijke 
gebeurtenissen als geboorte, feest 
of overlijden worden in wiekentaal 

weergegeven. Tijdens de oorlog 
werden de wieken ook als stiekem 

communicatiemiddel gebruikt!

WIST JE DAT

In 2015 werd het MolenNetwerk Kempen~Broek ge-
vormd waarbinnen molenaars, molengidsen, -eigenaren 
en liefhebbers nauw samenwerken met het Regionaal 
Landschap Kempen en Maasland, de Belgische en Ne-
derlandse gemeenten, de toeristische diensten en het 
bedrijfsleven. Doel van het Molennetwerk is het unieke 
monumentale molenbestand binnen het GrensPark op 
de kaart te zetten en te promoten om zo het voortbe-
staan van dit nijverheidserfgoed te verzorgen. 

Het MolenNetwerk Kempen~Broek 
heeft ervoor gezorgd dat heel wat 
molens in het gebied opgenomen zijn 

in de Erfgoedapp. Als je langs de zogenaamde 
PLUSmolens komt, krijgt je smartphone een sig-
naal waardoor alle informatie zichtbaar wordt. 
Je krijgt foto’s en filmpjes te zien, je kan door 
krantenartikelen bladeren, je kan luisteren naar 
het malen van de molenstenen en er komt zelfs 
een molenaar aan het woord. Staat de molen stil 
omdat het niet genoeg waait of omdat er niet 
voldoende watertoevoer is? Geen nood! Via de 
app kan je zelfs naar de draaiende of malende 
molen kijken.
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GESPOT IN 
HET KEMPEN~BROEK

1

Kempen~Broek is gekend om zijn enorme rijkdom aan 
planten, vogels en dieren. Je vindt er heel wat speciale en 
zeldzame soorten. Ken je trouwens de 10 schatjes van het 
Kempen~Broek al?

1. De boomkikker
Dit kikkertje spreekt door zijn koddige uiterlijk direct 
tot de verbeelding. Hij is ongeveer vier centimeter 
groot, heeft een felgroene kleur en heeft zuignapjes op 
zijn tenen.

2. De schaatsenrijder 
De populatie kende de afgelopen decennia een sterke 
terugval. De schaatsenrijder behoort tot de wantsen, 
en is dus een insect met zes poten. De voorste poten 
gebruikt deze wants om prooien te lokaliseren.
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6. De grauwe klauwier
Dit is een erg zeldzame broedvogel. Zijn favoriete bio-
toop, kleinschalige cultuurlandschappen, is nagenoeg 
geheel verdwenen. Op het menu staan niet alleen grote 
insecten, maar ook hagedissen, kleine zoogdieren en 
jonge vogeltjes.

7. De grote weerschijnvlinder 
Dit is een grote vlinder die afhankelijk van de lichtinval 
een blauwe kleur krijgt. Deze zeldzame vlinder komt 
hoofzakelijk voor in open, vochtige loof- en wilgen-
broekbossen. Je kunt hem vinden in het Stramprooier-
broek.

8. De moerassprinkhaan
Dit is een grote groene veldsprinkhaan. Zijn rode 
heupen, gele dijen en zwarte stekel op de achterdijen 
maken van hem een echte Belgische sprinkhaan.

9. De phegeavlinder
Deze zwarte vlinder is een nachtvlinder die overdag 
actief is. Hij heeft een oranje-geel gestreept achterlijf en 
witte stippen op de vleugels waardoor hij ook wel een 
melkdrupje wordt genoemd.

10. De weidebeekjuffer 
Dit is een opvallende verschijning. Het mannetje van 
deze libellensoort heeft een metaalblauwe kleur met 
grote zwarte vlekken op de vleugels. Vrouwtjes zijn over 
het algemeen metaalgroen met lichte vleugels. Wist je 
trouwens dat het Kempen~Broek één van de libellenrijk-
ste gebieden van de Benelux is? Je kan er wel 57 verschil-
lende soorten ontdekken. Dit insect werd niet voor niets 
in het logo van Kempen~Broek opgenomen.  

32

5

7 8

9

104

3. De Europese bever
De bever is terug van weggeweest. Hij voelt zich thuis in een 
waterrijke omgeving waar hij burchten en dammen bouwt. 
Een bever kom je niet snel tegen, zijn knaagsporen zijn echter 
niet te missen.

4. De geelgors
Deze zangvogel vind je hoofdzakelijk in kleinschalige land-
schappen. De zang vertoont een sterke gelijkenis met de 
openingstonen van de vijfde symfonie van Beethoven, ti ti ti 
ti tèh.

5. De dotterbloem 
Deze plant herken je aan zijn grote gele bloemen. Je vindt 
hem aan de oevers van beken of in erg natte percelen. De 
dotterbloem is licht giftig. 

6
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KEMPEN~BROEK 
VOOR KIDS

Geef kinderen zand, water en wat takken en ze zijn 
uren bezig. Wat dat betreft heeft het Kempen~Broek 
meer dan genoeg te bieden!

In De IJzeren Man is er bijvoorbeeld heel wat te 
beleven voor de allerjongsten. In het Natuur- en 
Milieucentrum (NMC) De IJzeren Man is de aaigang 
het absolute hoogtepunt waarbij de dieren mogen 
worden geaaid en aangeraakt! Tussen de dieren vind 
je ook interactieve spelletjes. Er is bovendien ook een 
kijkkast met heel veel vogelschedels, een microscoop, 
stenentableau , puzzels en een zandtafel waarin je 
archeologische opgravingen kan doen.

In de ernaast gelegen expositiezaal staat een bio-
topenwand met 5 interactieve zuilen vol met spelletjes 
en een kruiptunnel. Verder vind je hier vitrines met 
heel wat verschillende dieren en stenen. Mis ook de 
aquaria met vissen uit de Tungelroysebeek niet! 

VOOR GEZINNEN
Het NMC biedt heel wat mogelijkheden voor 
kinderfeestjes in de natuur. Wil je op een bij-

zondere en leuke manier je verjaardag vieren? 
Bekijk de vele mogelijkheden!

Meer info op: www.nmcweert.nl

TIPS VOOR DE JUF  
OF JEUGDBEWEGING 
Bij jeugdverblijf Woutershof in Kinrooi staan 
kinderen zowel binnen als buiten centraal. Het 
is een waar paradijs voor scholen en jeugdver-
enigingen. Je kan er activiteiten doen in en over 
de natuur, wildcraft (overlevingstechnieken in 
en met de natuur), oriëntatiespelen, schatten-
tochten, uit de bol gaan in de kunstenaarshoek, 
koken in het wild... te veel om op te noemen! 
Het jeugdverblijf biedt bovendien een kant-en-
klaar lespakket aan om als leerkracht samen met 
je leerlingen te ontdekken welke talenten er 
schuilen in ieder van hen.

Meer info op: 
www.hopper.be/nl/jeugdverblijf/woutershof
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Samen met de gemeenten en partners in het Kempen~ 
Broek zijn we de uitdaging aangegaan om de UNESCO- 
status Mens en Biosfeergebied aan te vragen voor het 
GrensPark!

Het ‘Mens en Biosfeer’-programma van de UNESCO 
heeft als doel om in gebieden een evenwichtige inter-
actie tussen de mens en zijn omgeving én de duurza-
me ontwikkeling van het gebied centraal te stellen.

Het zijn geen natuurreservaten waar natuurbescher-
ming op de eerste plaats staat, maar plekken waar 
mens en natuur samenleven op een manier die beiden 
ten goede komt! Het in de praktijk brengen van duur-
zame ontwikkeling gebeurt door alle belanghebben-
den: van lokale overheden, bewoners en bedrijven tot 
scholen en organisaties. 

De status is bovendien een kwaliteitsstandaard die je 
niet zomaar krijgt, maar die je (blijvend) moet verdie-
nen. Tienjaarlijkse evaluaties zorgen er voor dat de 
verschillende actoren voortdurend worden herinnerd 
aan hun engagementen om gezamenlijk de kwalitei-
ten van hún gebied te blijven behouden en zelfs te 
versterken.

UNESCO
MENS EN BIOSFEER GEBIED

Ken je de veldlessen voor het 4e, 5e en 6e  
leerjaar van het basisonderwijs al?

Aan de hand van leuke en uitdagende opdrach-
ten maken kinderen kennis met de natuur. Ze 
komen bijvoorbeeld te weten welke bijzondere 
dieren en planten er leven. Maar ook ontdekken 
ze dat deze natuur, net als een spons, heel veel 
water kan opnemen. Zo helpt de natuur ons om 
in regenrijke periodes overstroming van dorpen 
en steden te voorkomen. Iedere veldles bestaat 
uit een theorie- en praktijkgedeelte.

Meer info op:  
www.kempenbroek.eu/nl/activiteit/veldlessen

... er wereldwijd 686 biosfeergebieden zijn  in 
122 landen? Van al die biosfeergebieden zijn er 

echter maar 20 grensoverschrijdend.

WIST JE DAT
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GEOPAD IN NATUUR-  
EN MILIEUCENTRUM  
DE IJZEREN MAN
Het Geopad aan de IJzeren Man in Weert is een nieu-
we belevingsactiviteit die speciaal voor gezinnen met 
kinderen vanaf 10 jaar werd ontwikkeld en die volledig 
gratis is. Je krijgt in het Natuur- en Milieucentrum een 
rugzak met heel wat instrumenten die je kan gebrui-
ken bij de opdrachten en experimentjes onderweg. 
Zo leer je wat bij over de verschillende aspecten van 
het bijzondere landschap in het gebied zoals geolo-
gie, bodem, water, atmosfeer, flora en fauna en de 
geschiedenis. Je kan de vastgestelde route wandelen 
(grotendeels volg je dan de route die aangegeven 
wordt met een bruin kruisje) of je kan ook een be-
paald thema kiezen, bijvoorbeeld geologie of bodem.

Meer info: www.nmcweert.nl



PARTNERS
Het Kempen~Broek is zo groen en rustig omdat 
het gekoesterd wordt door een aantal terrein-
beherende organisaties. Help je mee door lid 
te worden?

www.brabantslandschap.nl

www.limburgs-landschap.be

www.limburgs-landschap.nl

www.natuurmonumenten.nl

www.natuurpunt.be

GROTE GRAZERS
Schrik niet als je tijdens je wandeling tussen 
een kudde Galloways, Schotse Hoogland- 
runderen, Konikpaarden of Exmoorpony’s 
terecht komt! Ze helpen bij het natuurbeheer. 
Hun natuurlijke graasgedrag is een zegen voor 
de beheerder die op eigen kracht nooit zo een 
variatie in het landschap krijgt.

Opgelet: je mag ze zeker niet voeren! Het 
is belangrijk om de dieren met rust te laten, 
het moeten wilde dieren blijven. Dieren die 
gevoederd worden, beginnen zelf mensen te 
benaderen en moeten uiteindelijk worden 
afgemaakt worden omdat ze te onrustig en 
gevaarlijk worden. Hou honden ook steeds 
aan de leiband en bewaar minstens 25 meter 
afstand van de grote grazers.

Niet ongerust zijn! Met hun dikke bont-
jas kunnen ze de winterkou gemakkelijk 
aan. Ze hebben geen stal nodig!

In Kempen~Broek werken vele partners uit ver-
schillende sectoren samen. Ze werken samen 
aan één GrensPark met een herkenbaar gezicht. 
Je vindt ze allemaal op  
www.kempenbroek.eu/nl/onze-partners.
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Verschillende klimaatprojecten in Kempen~Broek 
willen losse natuurgebieden met elkaar verbinden en 
de vroegere doorstroommoerassen waar mogelijk her-
stellen om water zo lang mogelijk vast te houden. Dit 
is niet alleen aantrekkelijk voor wandelaars en fietsers 
maar van levensbelang voor duizenden planten- en 
dierensoorten. Te natte landbouwgronden worden 
aangekocht, geruild en omgevormd tot natte natuur. 
De landbouwers krijgen in de plaats betere en drogere 
landbouwgrond.

Deze klimaatbuffers dienen om het gebied klimaat-
bestendiger te maken. Ze werken als een soort spons 
die water vasthoudt en dat water weer loslaat als het 
droger is. Daar kunnen landbouwers dan weer gebruik 
van maken. Hierdoor worden allerlei gevolgen van 
klimaatverandering zoals extreme neerslag met over-
stromingen of lange periodes van droogte verminderd 
of gecompenseerd. 

Heel wat partijen werken met de steun van de beide 
provincies Limburg en de Nederlandse en Vlaamse 
overheid aan klimaatbuffers in natuurgebieden als 
het Weerterbos, de Kettingdijk, het Wijffelterbroek, 
het Smeetshof, het Stramprooierbroek, De Luysen – 
Mariahof en de Zig.KEMPEN~BROEK  

EN HET KLIMAAT ... de klimaatbuffer Smeetshof-Kettingdijk-
Wijffelterbroek ruw gemeten 1250 m lang, 
500 m breed en 2 meter dik is waardoor de 

klimaatbuffer ongeveer 1.250.000 m3 groot is. 

Als je weet dat 1 m3 tot 1000 liter water kan 
opnemen, kan je snel berekenen dat een 

klimaatbuffer heel wat water kan vasthouden 
en weer loslaten.

WIST JE DAT
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 #kempenbroek 

Onze Kempen~Broek-community groeit! Er wordt heel 
wat gepost met hashtag #kempenbroek. Daar zijn we 
blij mee!

Vergeet bovendien #grensgevallen niet te volgen!

Neem eens een kijkje op 
 www.kempenbroek.eu,  
www.kempenbroekunesco.eu en  
www.grensgevallen.eu.

Deel zeker ook je foto’s openbaar op Instagram met 
deze hashtag of post ze op onze Facebookpagina!

Colofon
Fotografie: Erwin Christis, Anneleen Mengels, Eddie Da-
niëls, Shutterstock, Molennetwerk Kempen~Broek, Kristel 
Neyens, Yves Adams, Lander Loeckx

Ontwerp: Hands Mediarouting

Het projectbureau van het GrensPark Kempen~ 
Broek werkt onder de hoede van de vzw Regionaal Land-
schap Kempen en Maasland. De vzw is verantwoordelijk 
voor de realisatie van het allereerste fietsroute-netwerk, 
voor de oprichting van het Nationaal Park Hoge Kempen 
(het eerste nationaal park in België) en werkt ook aan de 
uitbouw van het RivierPark MaasVallei.

Verantwoordelijke uitgever:
Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw,
Ignace Schops, Winterslagstraat 87, 3600 Genk
D/2019/8362/17
Deze bezoekersgids werd met de grootste zorg samenge-
steld. De uitgever is evenwel niet verantwoordelijk voor 
fouten en wijzigingen.

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt worden zonder voorafgaandelijke schrif-
telijke toestemming van het Regionaal Landschap Kempen en 
Maasland vzw.

Deze bezoekersgids werd gerealiseerd met de financiële 
steun van:

KEMPEN~BROEK  
ONLINE
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Meer info: 
Regionaal Landschap Kempen en 
Maasland vzw
Projectbureau Kempen~Broek 
Winterslagstraat 87
3600 Genk
T:+32 (0)89 65 56 65
E: info@kempenbroek.be
www.kempenbroek.eu

Op de grens van beide Limbur-
gen en Noord-Brabant ligt het 
GrensPark Kempen~Broek , een 
groot eigenzinnig landschap waar 
natte en moerassige gebieden worden 
afgewisseld met droge zandruggen. Het 
strekt zich uit over de gemeenten Bocholt, 
Bree, Kinrooi en Maaseik, Cranendonck, 
Weert en Nederweert. Na een gedeeltelijke 
ontginning groeide het uit tot een ware mozaïek 
van landschappen. Je vindt hier moerassen, 
beekvalleien, vennen, bossen, heide, hooilanden 
en landbouwgebieden met weilanden en akkers. 
Kortom, voor elk wat wils met water als centrale 
thema. 

Op talloze manieren kan je het Kempen~Broek verken-
nen. Je kan hier niet alleen wandelen maar ook fietsen, 
mountainbiken, paardrijden en mennen. Vele zeldzame 
planten- en diersoorten voelen zich hier thuis. Wist je dat 
er op weinig plaatsen in de Benelux zoveel soorten libellen 
voorkomen als in Kempen~Broek? Sinds enkele jaren is ook de 
bever teruggekeerd en met een beetje geluk krijg je zelfs het 
edelhert te zien.

Deze bezoekersgids boordevol tips, inspiratie en informatie 
helpt je alvast op weg!

MAASEIKMAASEIK

KINROOIKINROOI
BREEBREE

BOCHOLTBOCHOLT

HAMONTHAMONT

BUDELBUDEL

BUDEL
DORPLEIN

BUDEL
DORPLEIN

NEDERWEERTNEDERWEERT

MAARHEZEMAARHEZE

WEERTWEERT

WEERTERBOS EN 
HUGTERHEIDE

WEERTER- EN
BUDELERBERGEN

LOOZERHEIDE-
RINGSELVEN

TUNGELROY-
ROMEINSE BRUG

IJZEREN MAN
SWARTBROEK-DE KRANG

STRAMPROY

ALTWEERTERHEIDE
LAURABOSSEN

LOZERHEIDE

ST.MAARTENSHEIDE-
DE LUYSEN

VALLEI VAN
DE ITTERBEEK

STRAMPROOIERBROEK
ZIG-GOORT

TÖSCH-LANGEREN

ITTERDAL

DE KEMPEN
SMEETSHOF-

WIJFFELTERBROEK


