
  

  

 



Het Maasbrees dorpsommetje 
 
Het Maasbrees dorpsommetje is een toeristische wandelroute langs enkele 
markante plekken die historische en landschappelijke aspecten uit de Maasbreese 
dorpsgemeenschap laten zien. De goed begaanbare route is niet alleen bestemd 
voor wandelaars maar is ook geschikt voor rolstoel- en rollatorgebruikers. 
Het dorpsommetje heeft een lengte van ongeveer 6 km. De route is aangegeven 
met bordjes met het opschrift ‘Het Maasbrees dorpsommetje’ en  
‘Jeugd en Natuur Maasbree’. In de tekst van deze folder en op de toegevoegde 
kaart staan nummers die verwijzen naar interessante plekken en objecten in de 
route. Op enkele plekken in de route zijn rustplaatsen aanwezig (zie R op de 
kaart). 
 
De route start bij het gemeentehuis (1) aan het Kennedyplein. Het voorste 
gedeelte van het gemeentehuis is een bezienswaardig oud gebouw dat dateert uit 
1866. Aanvankelijk deed het gemeentehuis niet alleen dienst als vergaderplaats 
voor de gemeenteraad en secretarie maar was een gedeelte ook ingericht als 
normale woning. In de kelder was een kleine ruimte aanwezig, het zogenaamde 
‘kotje’, waarin plegers van kleine misdaden werden opgesloten. Later is het 
gemeentehuis enkele keren verbouwd en uitgebreid. 
 
Tegenover het gemeentehuis ligt de St.Aldegundiskerk (2) die genoemd is naar 
een heilige uit de 7de eeuw. De eerste kerk werd gebouwd in de 13de eeuw, 
in latere eeuwen werd de kerk uitgebreid. De lage en plompe toren werd in de 
volksmond ‘de Breetse stômp’ genoemd. Deze toren werd in november 1944 
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Men steekt opnieuw de Everlose Beek en de Provincialeweg over en arriveert in 
de woonwijk Oude Pastorie (14). Hier lag vijftig jaar geleden slechts een enkele 
woning die bekend was als Oude Pastorie, zo genoemd omdat hier vroeger de 
pastoors van Maasbree woonden. Een van hen was pastoor Leurs (1785-1856), 
een legendarische persoonlijkheid, niet alleen omdat hij heel lang pastoor geweest 
is maar ook omdat hij conflicten met het gemeentebestuur niet uit de weg ging. 
Naar hem is de huidige Pastoor Leursstraat genoemd. In 1860 werd een nieuwe 
pastorie in de Dorpstraat in gebruik genomen, de Oude Pastorie bleef nog enige 
tijd in gebruik als kapelanie en werd later particulier bezit. Toen het gebied 
bestemd werd voor woningbouw, kreeg de belangrijkste en eerst ontwikkelde 
straat de naam Oude Pastoriestraat. 
 
Bijna op het einde van het dorpsommetje, in de straat Op de Kemp, staat een kruis 
met de opvallende naam moordkruis (15). Volgens overlevering is dit kruis 
indertijd door buurtgenoten opgericht ter herinnering aan het feit dat hier 
omstreeks 1900 tijdens de kermis iemand vermoord is. 
 
De wandeling eindigt op het Kennedyplein. Daar ligt het St.Jozefklooster (16) 
dat in 1903 gebouwd werd en vanaf het begin bewoond is door de Zusters van de 
Goddelijke Voorzienigheid. Zij hebben ook jarenlang de leiding gehad over de 
meisjesschool en hebben zich in allerlei opzichten zeer verdienstelijk gemaakt 
voor de Maasbreese gemeenschap. In 1988 hebben de zusters Maasbree verlaten. 
Het klooster is nu in particulier bezit en is volgens de Monumentenwet 1988 
opgenomen in het register van beschermde monumenten. 
 

Realisatie van deze wandeling: Jeugd en Natuur Maasbree. 
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Via het Heeske komt men op de weg die vroeger de verbinding vormde tussen de 
dorpen Maasbree en Helden en die daarom de naam Oude Heldenseweg gekregen 
heeft. Als belangrijkste verbindingsweg tussen twee dorpen heeft deze weg zijn 
functie verloren toen omstreeks 1937 de Provincialeweg werd aangelegd. 
Bij de overgang van de grindweg naar de Oude Heldenseweg treft men een kruis 
aan, het is een zogenaamd hagelkruis (11) dat diende ter bescherming van de 
oogst. Het werd in 1981 geplaatst door buurtvereniging Heeske en is gemaakt 
door de Maasbreese meubelmaker/kunstenaar Jeu Hendrickx. 
 
Aan de Oude Heldenseweg ligt het gehucht Laar (12). De oorspronkelijke 
betekenis van laar is ‘open plek in het bos’. Vroeger vestigden mensen zich op 
of in de nabijheid van open plekken in beboste gebieden. Later werd dit woord 
gebruikt voor het geven van een naam aan een gehucht en zelfs aan een dorp. 
Zo ontstonden ook dorpsnamen met een topografische, d.w.z. een plaats- of 
streekbeschrijvende oorsprong. Een voorbeeld: Gerardus Peeters, wonend op 
Laar, had de dorpsnaam ‘Laor Graadje’. 
 
Tussen Laar en de Everlose Beek ligt het Dorpsbos (13), ook bekend als 
Stockbroek. Oorspronkelijk was dit gebied in gebruik als cultuurgrond (akkers 
en weilanden). Enkele decennia geleden is het gebied door Staatsbosbeheer 
aangeplant met verschillende soorten bomen en struiken en werd ook een poel 
aangelegd. Staatsbosbeheer voert hier nu geregeld werkzaamheden uit om te 
voorkomen dat er een te dichte begroeiing ontstaat en de omstandigheden voor 
de ontwikkeling van flora en fauna zo gunstig mogelijk zijn. 
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door de Duitsers opgeblazen. De huidige slanke toren werd gebouwd in 1956. 
Uit de vroege geschiedenis van de kerk zijn nog enkele waardevolle objecten 
overgebleven zoals een bijzondere doopvont (± 1350), een groot houten kruis 
(± 1500) dat in de kerk hangt en de zogenaamde Aldegundisklok, gegoten in 1399, 
op het dak boven het middenschip. 
 
Aan de Dorpstraat, huisnummer 25 ligt het monumentale Huis Van de Loo (3) 
dat dateert uit 1830. Het kwam in het bezit van de familie Van de Loo door het 
huwelijk van een zekere Johannes Hubertus van de Loo uit Duitsland met een 
dochter van Gerardus Vaessen, de toenmalige eigenaar en bewoner. 
De laatste naamdrager Van de Loo is in1981 overleden. Een bijzonderheid is nog 
dat achter dit huis jarenlang een brouwerij gelegen heeft die bekend was met de 
naam Aurora. 
 
Vanuit de Dorpstraat de weg vervolgend komt men via de Heierveldlaan in de 
Molenstraat (4), zo genoemd omdat hier vroeger twee molens stonden. 
Een van deze molens lag ongeveer op de plaats waar nu supermarkt Jumbo ligt. 
Vroeger heette deze straat Veestraat, waarschijnlijk omdat langs deze weg koeien 
en ander vee naar de weiden gedreven werden. Een tweede molen lag iets verder 
achter het tegenwoordige huisnummer 49. De bewoners (het molenaarsgezin) van 
dit huis hadden de dorpsnaam ‘Meule Wiefke’ en andere namen met ‘Meule…’. 
Beide molens in de Molenstraat werden in november 1944 verwoest. 
 
Vanuit de Molenstraat komt men, de weg naar links volgend, in de Heezestraat 
waar een oude boerderij ligt. Vroeger hadden veel boerderijen een ovenplaats 
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waar een oven gestookt kon worden om er brood te bakken en fruit te drogen. 
Soms was de stookplaats ondergebracht in een apart gebouwtje, het zogenaamde 
bakhuisje (5). Zo’n bakhuisje is te zien aan de overkant van het erf van deze 
boerderij. Meestal werd een boerderij vroeger gebouwd met de voorkant gericht 
op het zuiden en dus met de achterkant aan de kant van de weg, zoals bij deze 
boerderij. 
 
Op de kruising Heezestraat-Westeringlaan naar rechts gaande ziet men een grote 
boerderij met loods. Hier heeft vroeger een kasteel gestaan. De oudst bekende 
eigenaar was Zeetse van Brede (1451). Omstreeks 1613 werd op dezelfde plaats 
het huis Westringh (6) gebouwd, ook bekend als Kasteelhof. In 1915/1916 werd 
dit huis verbouwd tot stalling en schuur en kwam de huidige boerderij tot stand. 
In de oorlogsjaren werden stalling en schuur vernield waarna op dezelfde plaats 
de huidige loods gebouwd werd. Van Westringh zijn de topografische 
namen Westering en Westeringlaan afgeleid. 
 
De Westeringlaan wordt gekruist door een watergang met de naam 
Aanvoerleiding Lange Heide (7). Wegens de verdroging van het hoge gebied 
Lange Heide en Siberië is een leiding aangelegd waardoor water naar genoemd 
gebied gebracht wordt. Dit gebeurt door middel van een installatie die vanaf het 
kantoor van het waterschap in Blerick gestuurd kan worden. Het water is via de 
Everlose Beek, de Noordervaart en de Zuid-Willemsvaart afkomstig uit de Maas. 
De Everlose Beek (vroeger hier ook Boelerbeek genoemd) ontspringt op Heldens 
grondgebied, is genoemd naar de Heldense buurtschap Everlo en mondt uit in de 
Maas. Het was vroeger een meanderende beek die in de loop van de jaren 
gekanaliseerd is. 

Laar 

Everlosebeek 

Even verder ziet men rechts een indrukwekkende oude boom (8), een tamme 
kastanje. Deze boom is geen familie van de paardenkastanje. De tamme kastanje 
heeft een enkelvoudig langwerpig blad, de paardenkastanje heeft een handvormig 
samengesteld blad met vijf tot zeven blaadjes. De vrucht (kastanje genaamd) van 
de tamme kastanje is eetbaar voor mensen, de vrucht van de paardenkastanje is 
niet eetbaar voor mensen maar wordt wel door dieren gegeten. 
 
Tussen de Westeringlaan, de Sevenumsedijk en de Everlose Beek ligt het gebied 
met de naam adoptieproject Westering (9). In de tweede helft van de vorige 
eeuw werd in de regio een ruilverkaveling doorgevoerd. Hierbij moesten sommige 
(kleine) natuurgebieden plaatsmaken voor cultuurgrond. Ter compensatie hiervan 
kregen op andere plaatsen percelen akker- en/of weiland een bestemming als 
nieuw natuurgebied. In samenwerking met de gemeente hebben Jeugd en Natuur 
Maasbree en basisschool De Violier dit gebied geadopteerd om het in te richten 
voor de vestiging van planten en dieren en het te gebruiken voor natuureducatieve 
activiteiten. Wandelaars kunnen de route door het adoptieproject vervolgen zoals 
aangegeven door bordjes maar voor rolstoel- en rollatorgebruikers geldt dat dit 
moerassige gebied voor hen niet toegankelijk is. Zij moeten de Westeringlaan 
blijven volgen en komen dan bij een rustplaats. Wandelaars die lopen door het 
adoptieproject, komen langs een poel in de nabijheid waarvan een zogenaamd 
bijenhotel staat. Dit is een houten constructie die speciaal is bedoeld voor de 
vestiging van solitaire bijen. Bij het verlaten van het gebied komt men bij een 
rustplaats waar men de wandeling kan onderbreken. 
 
De route vanaf de Westeringlaan naar links vervolgend via de Sevenumsedijk en 
Westering en na het oversteken van de Provincialeweg ziet men rechts en links 
nog de restanten van het Grand Canal du Nord (10), dat hier ook bekend is als 
Onvoltooide Noordervaart. Omstreeks 1808 besloot Napoleon een kanaal te laten 
aanleggen van de Schelde via de Maas naar de Rijn. Dit kanaal kreeg de naam 
Grand Canal du Nord. Een gedeelte moest komen te liggen van Nederweert via 
Helden en Maasbree naar Venlo. In Maasbree is een tijdlang gegraven maar in 
1810 werd het graven gestaakt en is nooit meer opnieuw begonnen. 
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