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Fietstocht Bomenfestival Jeugd en Natuur Maasbree 

(lengte ongeveer 18,5 km) 
 

Start bij Restaurant “ ’t Gemeintehoës”, oud gemeentehuis van Maasbree. 

•  Paardenkastanje, links van oud gemeentehuis Maasbree; dit waren er eerst 4. 

• 2 stuks Leilinden, tussen huis no 25 en kerk; hierachter stond vroeger dorpscafé “van 

Oyen”. 

Kijk naar de kerk en ga links westelijke richting (Dorpstraat). 

Bij kruising rechts (Heierveldlaan); links aanhouden (Molenstraat); links aanhouden 

(Heezestraat). 

• Beukenlaan, aan rechterzijde. 

• 4 stuks Linden, links bij oude boerderij. 

Kruising rechts (Westeringlaan). 

• Tamme Kastanje, rechts bij huis no 56. 

Einde weg links (Sevenumsedijk). 

• Dubbele Eikenlaan, na huis no 7. 

1e weg links (Westering); steek de Provincialeweg (opletten, gevaarlijk!) en Noordervaart over 

(Heeske). 

• Tamme Kastanje, links bij huis no 4. 

• Notenboom, links bij huis no 4. 

Einde weg links (Oude Heldenseweg). 

• Elsenlaan, nieuw aangeplant aan rechterzijde na huis no 15. 

• Essenlaan, aan rechterzijde na huis no 13a. 

• Italiaanse populieren, links voor oude loods na huis no 13. 

Rechts afslaan (Leeuwerik); eerste verharde weg rechts; einde weg links (Rinkesfort); bij 

driesprong rechts; volgende driesprong links; einde weg: 

• 3 stuks Linden, op hoek Rinkesfort/Breestraat bij kapelletje ‘Maria van Rinkesfort’. 

Links afslaan (Breestraat). 

• 2 stuks Rode beuken, rechts bij huis no 27. 

Na driesprong rechts over zandweg met linkerzijde fietspad; fietspad volgen; gaat over in 

verharde weg; einde weg links (Zandberg). 

• 4 stuks Leilinden, huis no 19 Boerderij “De Hoop”, jaartal ongeveer 1870. 

• Linde, op T-splitsing t.o. huis no 18, was vroeger markeringsboom. 

Op deze T-splitsing naar rechts. 

• Amerikaanse eik, 100 m verder rechts op hoek van stal. 
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2e Verharde weg rechts (bord ‘Dubbroek 14-15’); weg volgen naar links. 

•  Berk, rechts bij huis no 10a. 

Bij driesprong links; 2e verharde weg rechts (bordje ‘Dubbroek 1-2-3-3A’). 

• Bosje Fijnsparren, links, helaas dood na 3 droge zomers en aangetast door insecten, de 

zgn. letterzetter. 

• Treurwilg, links bij huis no 3. 

Kruising links (zand-/grindweg); Provincialeweg (opletten, gevaarlijk!) lopend oversteken naar 

fietspad links; 1e weg rechts (Venloseweg); na huis met no 117 rechts; kruispunt oversteken. 

• 2 stuks Leiplatanen, rechts bij no 31 en ook links bij loods no 30a. 

Kruispunt oversteken; rechtdoor richting ‘Work & Stay’, gaat over in zand-/ grindweg; na 

camping links (fietspad). 

• Bosjes Grove Den, aan overzijde beek, typisch voor deze omgeving. 

Einde fietspad verharde weg met fietsstroken links. 

• Dubbele Lindenlaan. 

2e  Verharde weg rechts (Korte Heide). 

• Linde, linkerzijde bij huis no 3. 

• 4 stuks Leilinden, links aan insteekweg bij huis no 11. 

• Perenlaan, ‘saint Remy’, links langs oprijlaan naar oude boerderij no 16 bij kapelletje. 

• 2 stuks Acacia, rechts in heg bij huis no 18a. 

• 4 stuks Linden, links te zien 100 m de veldweg in bij hagelkruis.  

Einde weg rechts; eerste weg rechts (Tongerlosepad); bocht links aanhouden; op kruising 

rechtdoor (Tongerlo). 

• 8 rijen Fruitbomen, diverse soorten eigen kweek, rechts bij huis no 8. 

• 2 en 4 stuks Leilinden, rechts bij huis no 8 en 10. 

1e Weg links (Onderste Horst); einde weg links (Breetse Peelweg). 

• Geknotte Linde, na 50 meter links. 

• Laan Wilde kers, Kriek, na huis no 5 aan rechterzijde weg. 

Op driesprong links (Molenstraat); op driesprong rechts (Heierveldlaan); en dan links naar de 

Dorpstraat. 

De Kerk is Eindpunt.  

 

Maasbree, 8 augustus 2021 


