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Deze studie behandelt de historische ontwikkeling en het gebruik van de oude wandelpaden in en rondom de dorpen
Brachterbaek en Maasbracht-Dorp; geplaatst tegen een lokale
en regionale, historische achtergrond, maar ook gesitueerd
rondom de oude Maasbrachter korenmolen.
Het boekje sluit ten slotte af met een moderne wandeltocht
door Maasbracht.
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die mij het belang van én het respect voor
onze geschiedenis hebben bijgebracht.
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Voorwoord auteur:

L.S.;
Het is met bijzonder veel genoegen, dat ik ben gaan zoeken naar
het ontstaan, het gebruik en het verdwijnen van de (meeste) oude
wandelpaden in en rondom de dorpen Brachterbaek en MaasbrachtDorp.
Over dit stukje plaatselijke geschiedenis stond helaas bijzonder
weinig op papier en/of op kaart, doch ik heb de meeste informatie
moeten verzamelen tijdens vele interviews met oude inwoners van
Brachterbaek, Maasbracht-Dorp en Maasbracht-Kruchten.
Een grote hoeveelheid informatie verkreeg ik daarbij van het echtpaar Linssen-Creemers, thans woonachtig in Thorn. De heer (Jack)
Linssen - die levenslang reeds vele dagboeken bijhield over zijn
jeugd en het (dagelijks) leven in Brachterbaek en Maasbracht-Dorp liet daaruit reeds vele prachtige publicaties verschijnen over de geschiedenis van Maasbracht. Doch ook bij andere interviews, werden
vaak hele families gemobiliseerd, familiearchieven uitgeplozen en
grote hoeveelheden oude krantenknipsels tevoorschijn gehaald, om
de vaak vage herinneringen, zo goed mogelijk te documenteren.
Tevens gingen hierbij vaak schitterende dorpsverhalen over tafel.
Dank aan ieders medewerking daarbij, maar ook dank voor de vele
gezellige avonden en de gastvrije ontvangst.
Ik hoop van ganser harte, hiermee weer een stukje lokale
geschiedenis voor ons nageslacht te hebben kunnen vastleggen en
aan de vergetelheid te onttrekken.
Veel lees- en wandelplezier gewenst.
Drs. E.W.J. Ficken;
Huisarts te Maasbracht.
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Inleiding
Door de eeuwen heen, hebben mensen kleine en grote afstanden
moeten overbruggen, om naar school, kerk of bedrijf te gaan, om
elkaar te kunnen bezoeken, om boodschappen te halen, om handel
te kunnen drijven, om geschillen te kunnen beslechten, enz. enz.
Worden tegenwoordig de meeste, vooral grotere afstanden, overbrugd met motorfiets, auto, trein of vliegtuig; vroeger was men aangewezen op wandelen, fietsen, rij- of trekdier. Zo ook in onze eigen
streken en in ons eigen Brachterbeek en Maasbracht-Dorp. Weliswaar wordt hier een tweedeling gemaakt, doch in het verleden, tot
ver na de Tweede Wereldoorlog, was de totale gemeente Maasbracht verdeeld in vijf wijken: Maasbracht-Dorp (wijk A), Maasbracht-Kruchten (wijk B), Maasbracht-Beek (wijk C), MaasbrachtSt.Joost (wijk D) en Maasbracht-Station (wijk E). In en rondom deze
wijken, kende men een klein aantal verharde straten/wegen, een
groot aantal onverharde wegen, maar nog meer landwegen, karrensporen en voetpaden.
Naamgeving straten en wegen
De grotere straten en wegen hadden in de volksmond vaak een nietofficiële benaming gekregen, doch de adresseringen van officiële
zijde geschiedde middels de wijkletter en een aansluitend volgnummer van de woning. Zo was bijvoorbeeld de adressering van het huidige Hoofdstraat 25, voorheen Maasbracht-Dorp A 63, doch het huidige Hoofdstraat 46 was Maasbracht-Dorp A 15 en de Mispadenhof
aan de huidige Hofstraat in Brachterbaek was weer MaasbrachtDorp A 84, villa “Roodensteen” aan de haven (thans Havenstraat
17) was Maasbracht-Kruchten B 5 en Heuvelstraat 8, was vroeger
Maasbracht-Beek C 27.
Overigens had Brachterbaek destijds aanzienlijk meer woningen en
belastingbetalers (134 (Beek:120; Station:14)), dan MaasbrachtDorp/-Kruchten (84, resp. 31 = tezamen 115).
Pas in de vijftiger jaren (1948-1953) van de vorige eeuw, werd alhier
een officiële straatnaamgeving ingevoerd, welke soms aanzienlijk
afweek, van de oorspronkelijke naamgeving (zie daartoe navolgend
overzicht).
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Vroegere benaming >> 1948/1953 >> Tegenwoordige benaming
(Overzicht 01)
•
•
•
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•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voetpad M.D.019 => Ankerstraat & 2e Heiweg.
? => Blomendaalstraat.
Voetpad M.D.023 => Bosserhof & Liestersteeg.
Bovenste- of kleine kerkeweg (voetpad B.B.001) => is verdwenen.
Brachterstraat (1) => Molenweg.
Brachterstraat (2) (voetpad M.D.003) => Haverkamp.
Broekstraat => Broekstraat.
? => Brouwersstraat.
De Bell zien waegske (voetpad M.D.001) => De Oude Sluis.
De Nieuwe weg (2) of Modderstraat => Rector Hendrixstraat.
De weg door de Kemp of De Nieuwe weg (1) (voetpad
B.B.009) => 1938 => Kempweg.
Dorpsstraat of Grote straat => Hoofdstraat.
Groene weg of Paersbaand (voetpad B.B.003) => Groene weg
of Paersbaand.
Grote straat of Dorpsstraat => Hoofdstraat.
Haverstraat (Häöverstraot) => Hofstraat.
Hazenspoor (voetpad M.D.018) => is verdwenen (huidige
Hazenspoor ligt elders !).
Heirweg => Heerenweg.
Heideweg => Stationsstraat/-weg.
Het Steegje (B.B.022) => is grotendeels verdwenen.
Het Straotje (B.B.021) => Tramlaan.
Heuvelstraat => Heuvelstraat.
Huitskensbeek (voetpad B.B.008) => Heitissenweg.
Voetpad M.D.015 => Julianalaan.
? => Kalverstraat.
Karreweg (B.B.016) => is gedeeltelijk verdwenen.
Kerkdijk => Veerweg.
Kerkhofwegske (voetpad B.B.007) => is verdwenen.
Kerkweg (voetpad M.D.013) => is grotendeels verdwenen.
Kookstraot (weg naar de gemeenteweiden) => Kokstraat.
Kromstraat => Kromstraat, Battenweg, Haverkamp, Kloosterstraat & Hofstraat.
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(vervolg overzicht 01)
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Kromstraat (gedeelte) & Haverstraat (Häöverstraot) => Hofstraat.
Kruchten => Havenstraat.
Kruchterstraat => Maasstraat.
Voetpad M.D.004 => Kruisweg.
Langs de beek => Kerkstraat.
Langs het klooster => Kloosterstraat.
Leegtenberg (voetpad B.B.006) => Lichtenberg.
Lijnpad => Lijnpad.
Meulestraat => Molenweg.
Molenpaadje (voetpad M.D.020) => Zuidsingel.
Ohésteeg => is verdwenen.
? => Ohéstraat.
Voetpad B.B.010 => Oliesteenstraat.
Oliestraat => Oliestraat.
Onderste kerkeweg (voetpad B.B.002) => is verdwenen.
Op d’n Steinakker (voetpad B.B.010/018) => Steenakkerstraat.
Voetpad M.D.024 => Oude Maasweg.
Oude Montfortse weg (voetpad B.B.004) => Oude Montfortse
weg.
Paadje van de villa of Sintelpaadje (voetpad M.D.006) =>
Sintelstraat.
(Provinciale) Weg van Schilberg naar Grathem => Echterstraat, Molenweg, Veerweg.
Voetpad M.D.006 => Sintelstraat.
Sôkkerdoäs, De => Markt.
Tergouwen => Tergouwen.
? => Tipstraat.
’t Tramgat (L.T.M.-lijn Roermond-Roosteren v.v.; 1922-1938)
=> Tramlaan.
? => Verlorenkostweg.
Voorstraat (liep vroeger door naar Oeveren in Linne) => Voortstraat.
Weg naar St. Joost of Langs de zandjskoel => St.Joosterweg.
Voetpad M.D.010 => Wilgenlaan.
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Voet-/wandelpaden
Deze waren/zijn meestal spontaan ontstaan, in de tijd, dat men afstanden te voet af moest leggen en deze daarom zoveel mogelijk
probeerde te verkorten; met name door de boeren, die hun grondgebied snel wilden bereiken. Veelal volgden zij daarbij perceelgrenzen,
die waren afgezet met doornhagen of beukenhagen, doch soms
doorkruisten zij ook akkers, weilanden of boomgaarden, hetgeen
vaak een (juridische) strijd met de eigenaren opleverde.
Deze wandelpaden werden daarbij veelvuldig gebruikt door de boeren(knechten/families) om naar de akkers en weilanden te lopen
voor het bewerken van het land of om het vee te voederen/melken,
om koffie en brood naar de boeren(knechten) op de akkers te brengen, maar natuurlijk ook om naar school en/of naar de kerk te gaan,
als speelterrein voor de jeugd, om (in werkkleding) boodschappen te
gaan doen of om ’s zondags (met het gezin) te gaan wandelen,
maar natuurlijk waren het ook ontmoetingsplekken voor verliefde
stelletjes.
Natuurlijk werd door de schoolgaande jeugd in die tijd ook veel ondeugd uitgehaald, zowel op als langs de wandelpaden en, vooral, in
de boomgaarden.
Tevens waren deze (wandel)paden – met name bij regen – vaak
veel beter begaanbaar, dan de met stol (klei met kiezel gemengd)
verharde dorpswegen, die bij regen daardoor (vaak) zeer modderig
werden. Takkenbossen, welke telkens van plaats gewisseld werden,
moesten het doorgaande verkeer dan zigzaggend over deze wegen
leiden, om aldus spoorvorming te voorkomen.
Ook werden de wandelpaden bij voorkeur gebruikt, als men werkkleding droeg (werkschort) en snel een boodschap moest doen, doch
men wandelde over de (dorps)wegen, als men net gekleed was en
gezien/bekeken mocht worden.
Veel van deze wandelpaden - door/over de akkers/weilanden/
boomgaarden - waren overigens ook seizoensgebonden en gerelateerd aan het recht van overpad (erfdienstbaarheid); dat wil zeggen,
dat boeren, wier land niet grensde aan een doorgaande weg, maar
“binnen” lag, recht van overpad hadden, over aangrenzende akkers/
weilanden/boomgaarden, die wel aan de doorgaande weg lagen.
Van dat recht van overpad werd dan ook alleen gebruik gemaakt
10

vanaf voorjaar, tot en met de oogsttijd ! Vaak werden zij daarna ook
weer onder geploegd !
Helaas zijn deze romantische wandelpaden, voor het grootste deel
helaas, verloren gegaan in de wederopbouw-periode na W.O.II, of
zij werden omgevormd tot nieuwbouw-wegen in de zich ontwikkelende en groeiende Maasbrachter dorpsgemeenschap.
Oude Maasbrachter-voetpaden
Maasbracht-Dorp
Voetpad M.D.001: “De Bell zien waegske”.
Karrenspoor (vaarleis), dat liep vanaf Kruchten en pad M.D.011,
over het huidige voet-/fietspad “De Oude Sluis”, naar Hoeve “De
Berg” (Maasbracht-Kruchten B31), de voormalige hoeve van Sjaak
Brouwers en de fam. Brouwers - Ruyten (deze locatie ligt thans in
de meest oostelijke sluis van de Maasbrachtse drielingsluis).
Vanaf dit karrenspoor, liep een westelijke aftakking richting Stevensweert (M.D.024).
Deze paden werden veelvuldig gebruikt, door de inwoners van
Maasbracht-Dorp en Stevensweert, om elkaar te bezoeken, maar
ook door de boeren, om het gebied “Kruchterkamp” en de Oude
Maas te kunnen bereiken. Tevens trok over dit pad, de jaarlijkse
Kruisprocessie, vanuit Maasbracht-Dorp, naar het Mollerkapelke (en
terug). (bron 01, 06, 09, 17) Zie kaart Maasbracht-A,B,U
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Foto 03:
Tegenwoordig herinnert alleen nog het
voet-/fietspad “De
Oude Sluis” aan het
verleden.
(foto: EWJ Ficken)

Voetpad M.D.002: “’t Ein(d)”.
Karrenspoor (vaarleis), dat liep vanaf de doodlopende Kookstraot,
tussen enerzijds de tuin en boomgaard van de fam. Krekelberg – v/d
Venne (westzijde) en anderzijds de woningen van de fam. (slager)
Wilms, fam. (bakker) Joosten (A64), fam. Linssen en fam. Heemels
(oostzijde), naar het gemeentelijke koeweidegebied “de Gemeinde”:
“Groote Beemd”, “Lange Baantj” en “Batt” en vervolgens verder naar
de “Molengriend”, de Oude Maas en het weidegebied “Ohé”, waar
zich overigens ook privé-weides bevonden.
Ook liepen van hieruit weer dwars-paadjes naar het westen en het
oosten, naar resp. (via “de Trepkes” (gemaakt van plavuizen)) de
Kerkdijk in het westen én (via het “Hazenspoor” (M.D.018)) naar de
Slaperdijk/Ohédijk/Doea-diek en (via de de “Ohé-steeg”) langs de
leemkuil, naar het gebied “Verlorenkost” in het oosten.
Het hoofd-pad vervolgend, kwam men uiteindelijk uit bij het
“Lijnpad” (= jaagpad) langs de Oude Maas.
Dit karrenspoor werd gebruikt om naar de akkers en weilanden te
lopen, om koffie en brood naar de boeren op de akkers te brengen,
om de koeien te gaan melken, of om ’s zondags te gaan wandelen.
Dagelijks (van april tot en met september) zag men langs dit pad,
Hannes v/d Beek (de gemeentelijke koeienhoeder), de – in het dorp
- verzamelde koeien, naar de geaccidenteerde gemeenteweide
brengen en ’s avonds weer huiswaarts voeren. Voorafgaand aan
processies, liepen de dorpsmeisjes, langs deze paden, naar de weilanden, om veldbloemen te plukken, zoals margrieten, madeliefjes,
korenbloemen (“blau bloom”) en primula’s, voor de verschillende
processieversieringen. Overigens liep dit hele gebied, vrijwel iedere
winter, bij hoog water, volledig onder water, tot aan het “hoge Maasboord” (daar waar de eerste huizen van Heemels en Linssen stonden). Dus ook de achterste delen van de tuinen en boomgaarden,
van de oostelijke huizen aan de Dorpsstraat liepen dan volledig onder water !
Tegenwoordig zijn geen restanten meer aanwezig van dit karrenspoor.
(bron 01, 05, 06, 09, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32)
Zie kaart Maasbracht-A,F,T
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Foto 04: Kokstraat en ‘t Ein(d) in 1940. (foto: collectie Smeets)

Voetpad M.D.003: Brachterstraat (2).
Karrenspoor (vaarleis), vanaf de Kromstraat, bij H. Creemers, langs
de fruitbongerd van meester Linssen en de fruitboomgaard van de
fam. Rulkens (Collushof (Maasbracht A84; thans Mispadenhof)),
naar akkergebied “Schild”, “Achtmorgen” en “Ohé” (thans Clauscentrale) en daarna verder richting de Oude Maas.
In zijn verloop, sloot aan de rechterzijde de Häöverstraot aan (welk
punt - na de oorlog - gemarkeerd werd door een (thans nog aanwezig) stenen veldkruis ”Ohé”) en de Voorstraat, waarna de Brachterstraat, van een karrenspoor, overging in een echt voetpad.
Tegenwoordig vindt U nog een restant van dit karrenspoor tussen
de autosnelweg A2 en de Clauscentrale.
(bron 01, 06, 16, 17, 24, 25, 26, 32) Zie kaart Maasbracht-F,T.U

Voetpad M.D.004:
Oude landweg, vanaf het tramemplacement op Tergouwen (naast
het huidige horecabedrijf “Fred Puts”), door het “Brachterveld”, naar
de (Provinciale) Weg van Schilberg naar Grathem bij café/bakkerij/
slagerij Wilms (= Sjang en Sjengske vanne Breer; bijgenaamd “Wild13

Foto 05: Restant Brachterstraat (2). (foto: EWJ Ficken)

west”: Maasbracht-Dorp A 80). Later ontstond hier de Kruisweg, mogelijk vernoemd naar de Kruisprocessie, welke hier voor 1933 langs
trok.
Lange tijd ook gebruikt door de L.T.M.-tramlijn Roermond – Roosteren (1922-1938). Voornoemd café was overigens de laatste horecagelegenheid langs de weg naar St. Joost; met name de schutterij
van St. Joost, terugkomend van hun schuttersfeesten, had hier zijn
vaste rustplaats.
Tegenwoordig herinnert de Kruisweg nog aan deze oude landweg.
(bron 01, 02, 05, 06, 10, 12, 16, 21, 24, 25, 31, 32)
Zie kaart Maasbracht-A,B,C,F,T,U

Voetpad M.D.005:
Voetpad, afgezet met prikkeldraad, vanaf de (Provinciale) Weg van
Schilberg naar Grathem (huidige Molenweg), aan de zuidzijde van
het voormalige huis van meester H. Puts (tussen de huidige Molen14

weg 47 (fam. Pex) /49), langs diens boomgaard en langs de weide
van boer Joosten, door de akkers, naar pad M.D.004 (ter hoogte
van het huidige viaduct over de Kruisweg), alwaar lange tijd (1922 1938) de L.T.M.-tramlijn liep.
Dit voetpad werd regelmatig door de boeren ondergeploegd, doch
door de gebruikers telkens opnieuw plat getrapt. (= Voetpad
B.B.005). Tijdens Brachter-kermis, maakten verliefde stelletjes
graag gebruik van dit paadje ! Ooggetuigen zagen zelfs, hoe de vrijers hun meisjes dan over de regenplassen heen tilden !
Tegenwoordig zijn geen restanten meer aanwezig van dit voetpad.
(bron 01, 02, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 31)
Zie kaart Maasbracht-A,B,F,T

Voetpad M.D.006: “Paadje van de villa”, “Het pad van de villa naar
van Montfort”, “Sintelpaadje” of “Zwarte paadje”.
Karrenspoor (vaarleis) > voetpad, vanaf de (Provinciale) Weg van
Schilberg naar Grathem (huidige Molenweg), naast de boerderij van
de fam. van Montfort (thans Molenweg 46), westwaarts verlopend
(de huidige Sintelstraat), zowel voetpad M.D.015, als voetpad
M.D.012 kruisend, doorlopend naar de villa
“Roodensteen” (Maasbracht-Kruchten B 5), aan de Maas (laatste
deel voetpad werd ook “Het Stepke” genoemd (zie M.D.012)).
Niet alleen de bewoners van de villa gooiden hier (ter verharding) de
sintels uit hun kachels neer, maar ook andere inwoners van Maasbracht deden dit; terwijl de armen uit Maasbracht, daartussen juist
weer kooltjes zochten, om zich ’s winters te kunnen warmen. Wellicht werden hier vroeger ook sintels gestort afkomstig van de zinkfabrieken in Budel of afkomstig uit de Zuid-Limburgse mijnen; doch
hierover verschillen de bronnen van mening. Rechts van dit pad lagen in hoofdzaak grote boomgaarden, met name van de familie Hermans; links van dit pad lagen vooral kleine akkers en weilanden.
Tegenwoordig herinnert de Sintelstraat nog aan dit oude karrenspoor/voetpad.
(bron 01, 02, 05, 06, 07, 09, 15, 16, 19, 23, 25)
Zie kaart Maasbracht-A,B,F,T
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Foto 06: Het groene poortje van villa”Roodensteen”, waar de wandelpaden M.D.006 en M.D.012 elkaar kruisten. (foto: EWJ Ficken)

Voetpad M.D.007: “Hekse-waegske (1)”.
Voetpad, vanaf de (Provinciale) Weg van Schilberg naar Grathem
(de huidige Molenweg), ten noorden van de voormalige boerderij
van Sjaak/Jac. van Lin (Hoeve “De Willemshof”; Maasbracht-Dorp A
78) (thans supermarkt “Schulpen”), langs het voetbalveld “de Sôkkerdoäs” en vervolgens tussen afgerasterde weien/akkers, dwars
door de boomgaarden van de fam. Pijls (Maasbracht-Dorp A 31),
voetpad M.D.008 kruisend, en ten slotte eindigend aan de Kromstraat, naast de woning van de fam. (loodgieter/koperslager) Terporten (Maasbracht-Dorp A 55; thans Kloosterstraat 12).
Dit pad was ook weer afgezet met prikkeldraad en werd veel gebruikt door de jeugd, om het voetbalveld te bereiken. Ook vond de
schoolgaande jeugd uit de Brachterbaek vaak “toevallig” fruit langs
dit pad. Vaak werden zij daarna dan ook achtervolgd door een woedende fruitteler of boer, soms gewapend met zijn riek. Later heeft
16

fruitteler Pijls, een grote haag aan weerszijden van dit pad geplant, om zijn fruit te
beschermen tegen deze schooljeugd.
Waarschijnlijk om deze jeugd ook af te
schrikken, werd het sprookje verspreid,
dat langs dit paadje een heks woonde
(“Hekse-waegske”). Begrijpelijkerwijs,
heeft fruitteler Pijls, lange tijd geprobeerd
dit pad, dwars door zijn boomgaard, afgesloten te krijgen; doch de aloude rechten, verhinderden hem dat.
Tegenwoordig zijn geen restanten meer
aanwezig van dit voetpad.
(bron 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 14, 15,
16, 17, 19, 23, 25)
Zie kaart Maasbracht-A,B,F,T

Foto 07: Sjaak en Sjef van
Lin op het Hekse-waegske
(foto: Fam. van Lin)

Voetpad M.D.008: “Hekse-waegske (2)”.
Voetpad, circa 200 mtr. lang, vanaf “Langs het klooster” (tegenover
de winkel in koloniale waren, de latere fotograaf Smeets én boer
Mestrom), tussen de schuur van
de fam. Pijls en de akker van boer
Mestrom enerzijds én de tuin van
de R.K. meisjesschool en het zustersklooster anderzijds; aansluitend op pad M.D.007.
Langs dit voetpaadje, heeft na
W.O. II, een tijdelijk oorlogskerkhof gelegen.
Tegenwoordig zijn geen restanten
meer aanwezig van dit voetpad.
(bron 01, 02, 04, 06, 09, 14, 15,
16, 19, 25, 31)
Zie kaart Maasbracht-F
Foto 08: Hekse-waegske (2) langs de
voormalige meisjesschool (1945).
(foto: collectie Smeets)
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Voetpad M.D.009: ”D’n diek op” of “’t Getske”.
Voetpad, vanaf de Grote straat of Dorpsstraat / Kromstraat, tussen
de woningen van Hannes v.d. Beek (Jan van der Beek; MaasbrachtDorp A 47) én Bärke Opbroek (Hendrik (Harie) Op ’t Broek; Maasbracht-Dorp A 46) (thans Hoofdstraat 67 / Kromstraat 1), vervolgens
achter de R.K. jongensschool en de tuinen/boomgaarden van Rijksveldwachter Teeuwissen en meester Maessen verlopend, door de
weilanden, naar de “Slaperdijk”/”Ohédijk”/”Doea-diek”. Daarna liep
dit voetpad over de kruin van deze winterdijk van de Maas, door/
langs het weide-/akkergebied “Batt”, “Koewei”, “Schild”, “Groos” en
“Verlorenkost”, daarna verder gaand richting “Ohé”, “’t Heultje” en de
“Oude Maas”.
Dit voetpad was vooral in gebruik bij de boeren, om de weilanden en
akkers te kunnen bewerken, maar ook om koffie en brood naar deze
boeren op de akkers te kunnen brengen, om de koeien te gaan melken, of om ’s zondags met het gezin te gaan wandelen. Voorafgaand aan processies, liepen ook de dorpsmeisjes, langs deze paden, naar de weilanden, om veldbloemen te plukken, zoals margrieten, paardebloemen, madeliefjes, korenbloemen (blau bloom) en
primula’s.
Tevens lagen rechts van dit pad, de “Cattekoel”, de “Slieperskoel”
en de “Wullemskoel” (kuil) en ook de “zwumkouk” (een kolk of wiel)
en ’t Snookekuikske”, allen ontstaan uit oude dijkdoorbraken (o.a. in
1926) van deze winterdijk (nu nog enigszins herkenbaar tussen ’t
huidige Lijnpad en de zuidelijke oprit naar de Maasbrug). In deze
waterplassen werd ’s zomers gezwommen en ’s winters geschaatst.
Langs dit pad groeide ook een “konkernoelje”-haag, waarin zich in
het voorjaar veel meikevers bevonden.
Halverwege dit pad, liep een zijpad naar het westen
(“Hazenspoor” (M.D.018)), dat via de “trepkes” (een plavuizentrap),
uiteindelijk uitkwam op de Kerkdijk én verderop kwam ook nog de
“Ohésteeg” uit, ook naar het westen verlopend, richting Kookstraot
(voetpad M.D.002). Bij “’t Heultje” eindigde nog pad B.B.015.
Tegenwoordig is alleen het begin van dit pad nog zichtbaar tussen
de woningen Hoofdstraat 67 en Kromstraat 1.
(bron 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 31,
32) Zie kaart Maasbracht-A,F,T,U
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Foto 09: Hier begon vroeger”’t Getske“
Foto 10: De Slaperdijk.
(foto: EWJ Ficken)
(foto: collectie Smeets)

Voetpad M.D.010: “Paadje van de (gemeente-)secretaris, “Paadje
van de sik”, “Paadje van Lei Vrancken naar gebroeders Linssen”;
Karrenspoor (vaarleis) > voetpad, vanaf de (Provinciale) Weg van
Schilberg naar Grathem (de huidige Molenweg), door de akkers
(thans Wilgenlaan), resp. voetpad M.D.015 en voetpad M.D.012
kruisend, waarna doorlopend naar de Kruchterstraat, als voetpad
eindigend naast het (inmiddels afgebroken) huis van de gebroeders
Linssen (Maasbracht-Kruchten B 6/7) (thans Maasstraat 17/19). Later bouwde Nol Janssen, hier aan de Kruchterstraat, zijn slagerij op
dit oude voetpad. De volksmondbenaming kreeg dit pad, omdat wijlen gemeentesecretaris Grispen, hier zijn huis (Het Zonnehuis)
bouwde; thans Wilgenlaan 6. De ‘sik’ was in de volksmond weer de
afkorting voor een gemeentesecretaris.
Het was overigens een erg modderig pad, dat door de gebruikers
ook weer vaak verhard werd met sintels uit de kachels en fornuizen.
Het was in gebruik van 1866 tot 1959.
Dit pad werd volgens sommige bronnen o.a. ook jaarlijks gebruikt op
25 april, bij de St. Marcus-processie én op de 1e Kruisdag-processie
(IJsheiligen), als de processie trok vanaf de St. Gertrudiskerk, via
Dorpsstraat, Provincialenweg, over dit karrenspoor en vervolgens
via de Kruchterstraat naar het Mollerkapelke trok en langs de haven,
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weer terug naar de kerk [2e
Kruisdag-processie trok deze
processie via de Kromstraat,
tot aan Bärke Puts, daar waar
de Kromstraat de Brachterbaek
bereikte (vóór 1933, trok men
echter verder, via de Kromstraat en Häöverstraat, naar de
Maria-kapel van O.L. Vrouw
van Lorette op Tergouwen); 3e
Kruisdag-processie trok daarna
via de Kerkdijk richting pontveer naar Wessem].
Ook de boeren uit Brachterbaek, die b.v. de zadelmakers
Sjef en Harie Bell in Kruchten Foto 11: Wilgenlaan in aanleg.
(foto: Fam. Vrancken)
nodig hadden, gebruikten dit
pad veelvuldig; meestal ’s
avonds na het werk, waarna rond zonsondergang nog een uurtje
werd “geschemerd” (= kletsen/roddelen, in het schemerdonker, zonder olielamp).
Tegenwoordig is alleen het begin van dit pad nog herkenbaar als
Wilgenlaan.
(bron 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 25)
Zie kaart Maasbracht-A,B,F,T

Voetpad M.D.011:
Voetpad, vanaf de Kruchterstraat (thans Maasstraat 14/18), door de
akkers, naar Kruchten (thans Tipstraat 23/25), schuin tegenover ’s
Rijks Kolentip. Had aldaar ook aansluiting op pad M.D.001. In gebruik 1866-1959.
Tegenwoordig zijn geen restanten meer aanwezig van dit voetpad.
(bron 02, 05, 06, 16, 17, 25) Zie kaart Maasbracht-A,B,F

Voetpad M.D.012: “Het Stepke”.
Voetpad, vanaf de Dorpsstraat, tussen de woningen van de fam.
Brouwers (Maasbracht-Dorp A 15) en Pie Hermans (A 16) (thans
Hoofdstraat 38/40), dwars door de weilanden, tuinen en boomgaarden (appel- en pruimenbomen). Later
werd – vanwege overlast
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(door de jeugd) - dit pad verlegd, direct achter de woningen aan de
Dorpsstraat. Het voetpad liep daarna achter de de villa
“Roodensteen” langs (langs het groene poortje in de achtermuur,
een bekend vrijersplekje), voetpad M.D.006 kruisend, om vervolgens door te lopen in zuidelijke richting, daar weer voetpad M.D.010
kruisend, verder doorlopend tot aan de Weg van Schilberg naar
Grathem (de huidige Echterstraat), t.h.v. de slachterij van Harie
Wilms aan de LTM-tramlijn naar Roosteren (de slagerij van Harie
vanne Breer; breer = tolpassage, waar men vroeger moest betalen
voor het gebruik van de weg) (deze locatie is thans de rotonde Echterstraat/Stevensweerterweg).

Foto 12: Huis van de fam. Brouwers aan de Dorpsstraat (1947), waarnaast
”Het Stepke“ begon.
(foto: Fam. Brouwers)

Het pad was, met name in het dorp, omzoomd door een doornenhaag. Het werd gebruikt om naar de akkers en weilanden te lopen,
om koffie en brood naar de boeren en knechten op de akkers te
brengen, om de koeien te gaan melken, maar ook door de kinderen
uit Kruchten, om naar school te gaan, als speelterrein voor diezelfde
jeugd, om snel boodschappen te gaan doen of om ’s zondags te
gaan wandelen met het hele gezin.
21 Het pad was in gebruik van

1900-1959.
Tegenwoordig is alleen het begin van dit pad nog zichtbaar tussen
de woningen Hoofdstraat 38 en 40 en het beroemde groene poortje
in de achtermuur van Villa “Roodensteen”.
(bron 02, 05, 06, 07, 09, 10, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 31)
Zie kaart Maasbracht-A,B,F,T,U

Foto 13: Kromstraat in 1924 (’t Eind), met de schuur van Beckers, waar het
Kerkepädje naar de Collushof begon.
(foto: collectie Smeets)

Voetpad M.D.013: Kerkweg, Kerkepad, Kerkepädje.
Voetpad, vanaf de Kromstraat, tussen de woning/schuur van boer
Beckers (Maasbracht-Dorp A 31 (thans fam. Meuwissen – Beckers,
Kromstraat 4)) en het perceel van meester Linssen en de fam.
Smeets, oostwaarts verlopend, richting Collushof (Maasbracht-Dorp
A 84 (thans Mispadenhof)) aan de Häöverstraot; aldaar aansluitend
op Onderste Kerkeweg (voetpad B.B.002).
Dit voetpad liep tussen de boomgaarden en tuinen van: de familie
Beckers, Linssen, Smeets, (Frits) Mestrom, (Sjaak) Mestrom, meester Scheepers, juffr. Wilms – Lemaire, Sjeng de Boy, de familie
Creemers, Beckers en Rulkens.
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In gebruik bij de volwassenen, om vanaf Brachterbaek (Voorstraat/
Oliestraat) naar de St. Gertrudis-kerk in Maasbracht-Dorp te gaan
en bij de schoolkinderen om vanuit de Brachterbaek (Onderste
Beek) naar school en ter kerke te gaan. (= voetpad B.B.013).
Tegenwoordig is het pad nog te herkennen in de boomgaarden van
De Mispadenhof.
(bron 02, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 31,
32) Zie kaart Maasbracht-C,F,T

Voetpad M.D.014: “Het Gedijke”, “Het Stepke”, “Paadje naast
Cnoops”, “Langs Graatje”. Voetpad, vanaf de Dorpsstraat, tussen de
huizen van kleermaker Graad Cnoops (fam. Cnoops-Linssen) en de
fam. Beckers (thans Hoofdstraat 52/54), door de akkers / boomgaarden, naar voetpad M.D.012, richting Kruchten.
Ook liep er een aftakking in oostelijke richting, naar de Provinciale
weg van Schilberg naar Grathem, ongeveer ter hoogte van de

Foto 14: Dorpsstraat circa 1920, met in de verte de woning van Graad
Cnoops met daarnaast het Gedijke. 23
(foto: collectie Smeets)

huidige Emmalaan.
Deze paden werden gebruikt om naar de akkers en weilanden te
lopen, om koffie en brood naar de boeren en knechten op de akkers
te brengen, om de koeien te gaan melken, door de kinderen uit
Kruchten, om naar school te gaan, als speel-terrein voor dezelfde
jeugd, om boodschappen te gaan doen of om ’s zondags te gaan
wandelen.
In gebruik tot 1954, toen het werd afgesloten door de fam. Beckers.
De fam. Cnoops bouwde, in 1960, een nieuwe woning (Hoofdstraat
54) op het vroegere paadje.
Tegenwoordig zijn geen restanten meer aanwezig van dit voetpad.
(bron 05, 06, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26)
Zie kaart Maasbracht-A,F,T

Voetpad M.D.015:
Voetpad, vanaf pad M.D.012, in zuidelijke richting verlopend, door
de akkers / boomgaarden, zowel voetpad M.D.006, als voetpad
M.D.010 kruisend, verder doorlopend tot aan de Weg van Schilberg
naar Grathem (huidige Echterstraat).
Tegenwoordig herinnert de Julianalaan nog aan dit oude voetpad.
(bron 05, 06, 23, 25) Zie kaart Maasbracht-A,B

Voetpad M.D.016:
Voetpad, vanaf het “Hekse-waegske (1)” (voetpad M.D.007), achter
de huizen van de Raadhuisstraat (bouw 1946/1947), langs de
boomgaard van de familie Janssen, uitkomend aan de Dorpsstraat, naast de sigarenwinkel van Sjeng
Wilms en het huis van
tante “Neelke”, schuin
tegenover de jongensschool aan de Dorps-
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Foto 15: Brandgang tussen Raadhuisstraat en
Suikerdoossingel.
(foto: EWJ Ficken)

straat.
Het werd veel gebruikt door de schoolgaande jongens, om vanuit
Kruchten, via voetpad M.D.006 of M.D.010, de R.K. jongensschool
te bereiken.
Tegenwoordig nog gedeeltelijk aanwezig als zogenaamde
‘brandgang’ tussen de Raadhuisstraat en Suikerdoossingel.
(bron 15, 25) Zie kaart Maasbracht-A

Voetpad M.D.017: “Kempsley” (sley =
sluipweg).
Voetpad, vanaf het “Mollerkapelke” (nabij
Hoeve “De Berg”), in noordelijke richting
lopend, achtereenvolgens voetpad
M.D.001 én voetpad M.D.024 kruisend,
naar de koelen (= kuilen; o.a. “Het Wackersgaat” en “d’n Driehoek”) (waar het
vee uit dronk en waar men goed kon vissen), waarna men zo ook weer verder
door kon lopen richting de Oude Maas.
Tegenwoordig nog gedeeltelijk aanwezig
nabij het Mollerkapelke.
(bron 06, 17, 23, 24)
Zie kaart Maasbracht-B

Foto 16: Mollerkapelke met
Kempsley.
(foto: collectie Smeets)

Voetpad M.D.018: “Hazenspoor”.
Karrenspoor (vaarleis), vanaf de
Kookstraot (karrenspoor M.D.002), voorbij de boerderij van de fam.
Heemels en de “Roggelse-wei”, oostwaarts verlopend, achter de
percelen van de Dorpsstraat, naar de “Slaperdijk”/”Ohédijk”/”Doeadiek” (= winterdijk) (voetpad M.D.009).
Tegenwoordig zijn geen restanten meer aanwezig van dit karrenspoor.
(bron 15, 25, 26) Zie kaart Maasbracht-A,F,T

Voetpad M.D.019:
Karrenspoor (vaarleis), vanaf het kruispunt van de (Provinciale) Weg
van Schilberg naar Grathem (huidige Echterstraat) en de Kruchterstraat, nabij de slachterij van Harie Wilms aan de LTM-tramlijn naar
Roosteren (de slagerij van Harie vanne
Breer; breer = tolpassage,
25

waar men vroeger moest betalen voor het gebruik van de weg)
(deze locatie is thans de rotonde Echterstraat/Stevensweerterweg).
Dit pad, liep grotendeels samen met voetpad M.D.021, naar de hoeve “Bosserhof” (bouwjaar 1767).

Foto 17: Aan den Breer: café/slagerij van Harie Wilms (Harie vanne Breer).
(foto: collectie Linssen)

Deze landweg werd veelvuldig gebruikt door de (school)jeugd voor
uitstapjes, of door gezinnen voor een zondagswandeling.
Tegenwoordig herkent U dit tracé nog in het verloop van Echterstraat > Ankerstraat > Tweede Heiweg).
(bron 02, 15, 19, 21, 25) Zie kaart Maasbracht-U

Voetpad M.D.020: “Molenpaadje”.
Voetpad, vanaf voetpad M.D.015, langs de boomgaarden en akkers,
in oostelijke richting verlopend, naar de windmolen van molenaar
Faems; de “Vos-molen” (Maasbracht-Dorp A 79).
Later werd dit Molenpaadje, de huidige Zuidsingel.
(bron 23, 25) Zie kaart Maasbracht-A,B
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Voetpad M.D.021:
Karrenspoor (vaarleis); vanaf de hoeve “Bosserhof” (bouwjaar
1767), aanvankelijk samenlopend met pad M.D.019, daarna afsplitsend, naar de “Weg naar St. Joost” / “Langs de zandjskoel”.
Tegenwoordig zijn geen restanten meer aanwezig van dit karrenspoor.
(bron 23, 25) Zie kaart Maasbracht-U

Foto 18:
Hoeve Bosserhof
(1767), gelegen aan
een kruispunt van oude wandelpaden.
(M.D.019, M.D.021,
M.D.023)
(foto: EWJ Ficken)

Voetpad M.D.022:
Voetpad; vanaf de “Weg naar St. Joost” / “Langs de zandjskoel” (=
mortelskoel, dit was een zandafgraving en vuilstortplaats !), naar de
heidevelden, rondom deze mortelskoel; aansluitend aan B.B.023.
Veel gebruikt door de jeugdgroepen uit Kruchten, Maasbracht-Dorp
en St. Joost, om elkaar te bevechten.
Tegenwoordig zijn geen restanten meer aanwezig van dit karrenspoor.
(bron 02, 06, 25) Zie kaart Maasbracht-T

Voetpad M.D.023:
Karrenspoor (vaarleis); vanaf hoeve “Bosserhof” (bouwjaar 1767),
naar “Lombok” (gemeente Echt), aan de (Provinciale) Weg van
Schilberg naar Grathem, alwaar café Hermkens en café Verwijlen
met weegbrug en L.T.M.-tramhalte én doorgaande weg naar “Gene
Zijde”, alwaar de veerpont / stenen boogbrug naar Stevensweert
lag.
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Tegenwoordig is deze landweg nog volledig aanwezig: Bosserhof en
Liestersteeg.
(bron 28, 29) Zie kaart Maasbracht-U

Voetpad M.D.024:
Karrenspoor (vaarleis) en voetpad; vanaf “De Bell zien waegske” (M.D.001), naar “Dovere” en “Gene Zijde”, alwaar de veerpont /
stenen boogbrug naar Stevensweert lag.
Dit karrenspoor is gedeeltelijk herkenbaar in het tracé van de huidige Oude-Maasweg.
(bron 28, 29) Zie kaart Maasbracht-B,U

Foto 19:
Hoeve”De Berg”,
met de familie
Brouwers.
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(foto:
collectie Smeets &
fam. Brouwers)

Brachterbaek
Voetpad B.B.001: “Bovenste- of Kleine kerkeweg”, “kerkepaadje”,
“kerkewegske”, “schoolpaadje”, (“sjiet-paadje”).
Voetpad (circa 250mtr.), van Tergouwen (Mariakapel van O.L.
Vrouw van Lorette), langs de weilanden en boomgaarden van Sjang
Puts, Laurens Houben, Peter Otten, Harrie Mestrom, Chris Linssen
en Bärke Puts omhooglopend, naar de Kromstraat (tussen het huis
van Bärke Puts en dat van de fam. H. Mestrom-Creemers
(Maasbracht-Beek C 1 = nommer-ein); thans Kloosterstraat 18 (fam.
Reuten).
Foto 20: Nommer-ein
Brachterbaek, waar de
Bovenste-/Kleinekerkeweg begon.
(foto: collectie Linssen)

Dit smalle pad, werd
omzoomd door een
beukenhaag (met
meikevers) en prikkeldraad. In gebruik
(vooral door schoolkinderen) om vanuit
de Brachterbaek (Tergouwen = Bovenste Beek) naar school en naar
de kerk te gaan. Omgekeerd, maakten – vóór 1933 (de inzegening
van de H. Hart-kerk) - ook de priesters van de St. Gertrudis-parochie
gebruik van dit pad, om op zaterdagochtend, de H. mis, in de Mariakapel van Tergouwen, op te komen dragen. De jaarlijkse Kruisprocessie (op de 2e Kruisdag), trok tot 1933, overigens niet over dit pad
naar de kapel, maar vervolgde de Kromstraat en de Häöverstraot/
Hofstraat, om de kapel op Tergouwen te bereiken; waarna men,
waarschijnlijk over de Kruisweg (M.D.004), weer naar MaasbrachtDorp terugkeerde. Vanaf 1933, keerde deze Kruisprocessie terug bij
Bärke Puts, de grens van Brachterbaek. Sommige bronnen vertellen, dat helaas rond dit pad vaak een ondraaglijke stank hing, door
het vocht van de mesthopen, dat langs het pad, naar de Mariakapel
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liep (dat kreeg daardoor de ongewenste bijnaam: “Kapel in ’t Zeik”).
Andere bronnen ontkennen dit verhaal ten stelligste. Jacques Linssen, oud-inwoner van Brachterbaek, vertelt in zijn boeken, hoe zijn
broer, langs dit hellend pad, met zijn fiets zwaar ten val kwam tegen
de muur van deze Mariakapel.
Tegenwoordig zijn geen restanten meer aanwezig van dit voetpad.
(bron 01, 02, 03, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 24, 25, 30, 31, 32)
Zie kaart Maasbracht-C

Voetpad B.B.002: “Onderste- of Grote kerkenweg”, “Sjoetsberg”.
Oude landweg, vanaf de Voorstraat, tussen de woning van de fam.
A. Op ’t Veld (Maasbracht-Beek C 102) en het huis van de fam.
Stoffers (Maasbracht-Beek C 101) (thans kruising Voortstraat/
Kempweg) in de Brachterbaek, omzoomd door eikenhagen, steil oplopend naar de Elshouthof (deze heet thans De Kleine Häöf) en de
Collushof (Maasbracht-Dorp A 84; thans onze Mispadenhof) - aan
de Häöverstraot - richting R.K. St. Gertrudiskerk.
In gebruik bij de schoolkinderen en volwassenen, om vanaf Brachterbaek (Voorstraat, Oliestraat en Heideweg = Onderste Beek) naar
de lagere school en naar de kerk (in Maasbracht-Dorp) te gaan.
Dit voetpad ging over in pad B.B./M.D.013; met een gezamenlijke
lengte van circa 800 mtr. ! Dit pad bestaat/bestond waarschijnlijk al
sinds 1358, als de naam “Muespede” genoemd wordt, als leengoed,
dat leenroerig was aan de leenkamer van Stevensweert
(leenmannen:
Juon van Preuven en Heijnken van Bettenhuijse; leenheer Jan van
Petersheim).
Foto 21: Brachterbaek C 102,
waar de Onderste-/Grote Kerkenweg begon.
30

(foto: collectie
Linssen)

Synoniemen voor de Mispadenhof waren: Den hoff tho Muspuede;
Meyspede; den hoff tho Bracht; Mispelenhof en Collushof.
Tegenwoordig zijn geen restanten meer aanwezig van dit voetpad.
(bron 01, 04, 06, 08, 10, 11, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 32)
Zie kaart Maasbracht-B,T

Foto 22: Häöverstraot, Collushof en aan de linkerzijde de Paersbaand.
(foto: collectie Smeets)

Voetpad B.B.003: “Groene weg’’ of “Paersbaand”.
Oude landweg, welke liep/loopt van de Häöverstraot, onderlangs de
Hooge Boord, naar de Voorstraat.
Vooral in gebruik bij de boeren, om hun akkers en weilanden te kunnen bereiken.
Tegenwoordig is deze landweg nog volledig aanwezig.
(bron 01, 04, 06, 24, 25, 26, 32) Zie kaart Maasbracht-T,U

Voetpad B.B.004: “Oude Montfortse weg” of ”Monforter wegje“.
Oud karrenspoor, welke liep van de Heuvelstraat, door het
“Kraveld”, langs de “Blauwe Steen”, daarna de Heirweg (= Heerenweg) kruisend, richting “Klumpkeskamp”,
“Rozendaal“ en Montfort.
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Tegenwoordig zijn geen restanten meer aanwezig van dit karrenspoor.
(bron 01, 03, 06, 25, 31, 32) Zie kaart Maasbracht-T

Voetpad B.B.005:
Voetpad, vanaf pad M.D.004 (ter hoogte van het huidige viaduct
over de Kruisweg) - alwaar lange tijd (1922 – 1938) de L.T.M.tramlijn liep - door de akkers, naar de (Provinciale) Weg van Schilberg naar Grathem, langs de weide van boer Joosten, ten zuiden
van het voormalige huis van meester H. Puts en langs diens boomgaard (huidige Molenweg 47 (fam. Pex) /49).
Dit voetpad werd regelmatig door de boeren ondergeploegd, doch
door de gebruikers telkens opnieuw plat getrapt. (= Pad M.D.005).
Tijdens Brachter-kermis, maakten verliefde stelletjes graag gebruik
van dit paadje ! Ooggetuigen zagen zelfs, hoe de vrijers hun meisjes
dan over de regenplassen heen tilden !
Tegenwoordig zijn geen restanten meer aanwezig van dit voetpad.
(bron 01, 02, 04, 06, 10, 12, 15, 16, 17, 23, 25, 31)
Zie kaart Maasbracht-A,B,F,T

Foto 23: Hier liepen
vroeger de voetpaden M.D.004,
M.D.005 / B.B.005,
van Brachterbaek
naar MaasbrachtDorp. Tevens het
tracé van de vroegere LTM-tramlijn.

(foto EWJ Ficken)

Voetpad B.B.006: „Leegtenberg“, “Lichteberg”,“Ligtenberg“,
“Raadberg“,“Vrouwenberg“.
Oude karrensporen, vanaf de Heuvelstraat, richting “Raadberg” en
St. Joost.
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Deze paden liepen langs de percelen van: Miet Thomassen Cnoops, Pierre Wulms, Jack Cnoops en Tieske Leijendeckers. Deze
werden vooral gebruikt door de boeren, om hun percelen te kunnen
bereiken.
Tegenwoordig zijn nog diverse stukken van deze oude landwegen te
bewandelen.
(bron 03, 08, 25, 31, 32) Zie kaart Maasbracht-T,U

Foto 24:
Voetpad over de Leegtenberg/Ligtenberg,
langs Huitskensbeek.
(foto EWJ Ficken)

Voetpad B.B.007: Kerkhofwegske.
Oude landweg, vanaf “Langs de beek” (thans Kerkstraat) tussen de
woningen van F. Linssen en Jac. De Boy, (thans Kerkstraat 46/48),
naar het kerkhof van Brachterbaek.
Langs deze smalle ! weg bracht men vroeger de overledenen naar
het kerkhof.
Tegenwoordig zijn geen restanten meer aanwezig van deze landweg.
(bron 03, 25) Zie kaart MaasbrachtC

Voetpad B.B.008: Huitskensbeek, Heutskesbeek.
Oud karrenspoor/voetpad, vanaf Tergouwen, via “Heitissen” en
“Huitskensbeek”, richting St. Joost; tegenstrooms de Krombeek volgend, totdat deze bij “Vonderen”, de Rijksweg passeerde.
Tegenwoordig grotendeels te herkennen in de Heitissenweg.
(bron 03, 06, 23, 24, 25, 31, 32) Zie kaart Maasbracht-C,T,U
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Voetpad B.B.009: “De weg door de Kemp” of “De Nieuwe Weg”.
Oud karrenspoor, vanaf de Voorstraat, dwars door de “Kemp”, door
de akkers en korenvelden, naar de Kromstraat.
In gebruik bij de schoolkinderen, om vanaf Brachterbaek
(Voorstraat, Oliestraat en Heideweg = Onderste Beek) naar de
school en naar de kerk in Maasbracht-Dorp te gaan. Ook in gebruik
bij de melktransporteur Wilms van Maasbracht-Dorp, om de melkfabriek “De Driesprong” (Maasbracht-Station) te bereiken.
Dit karrenspoor, werd in 1938 de verharde Kempweg.
(bron 02, 04, 06, 08, 10, 19, 22, 24, 25, 26, 32) Zie kaart Maasbracht-C,T

Voetpad B.B.010: “Op d’n Steinakker”.
Voetpad, vanaf de Oliestraat, richting “Ossen-Ohé” en “Eissen” en
vervolgens, langs de Vlootbeek, richting Linnerweerd.
Dit voetpad werd regelmatig door de boeren ondergeploegd, doch
door de gebruikers telkens opnieuw plat getrapt.
Tegenwoordig is een gedeelte van dit voetpad te herkennen in de
Oliesteenstraat en de Steenakkerstraat.
(bron 04, 06, 25, 27, 31, 32) Zie kaart Maasbracht-C,T

Foto 25:
Voetpad/karrespoor
vanaf ”d’n Steinakker” (Elzenweg)
naar de Linnerweerd, langs de
voormalige Krombeek.
(foto EWJ Ficken)

Voetpad B.B.011:
Voetpad, vanaf de Heuvelstraat, achter de groentetuinen van de
westelijke woningen aan Langs de Beek = Kerkstraat, tot aan het
34

Straotje (B.B.021) / Tramgat.
Vooral in gebruik bij de aanwonenden, om naar de akkers en weilanden te lopen. In de oorlogsjaren veelvuldig gebruikt om ’s nachts,
met de pungel, graan naar de diesel graanmolen van de gebr. Van
Buggenum (Maasbracht-Beek B 27; thans Heuvelstraat) [bie Peter
van de heuvel] te brengen.
Tegenwoordig zijn geen restanten meer aanwezig van dit voetpad.
(bron 04, 06, 08, 10, 24, 25) Zie kaart Maasbracht-C

Voetpad B.B.012:
Oud karrenspoor, vanaf het kerkhof aan het “tramgat”, door het
“Kraveld”, naar de Heuvelstraat.
In gebruik bij de boeren van de Heideweg=Stationsstraat/-weg, om
naar hun akkers te lopen.
Tegenwoordig is deze landweg nog volledig aanwezig.
(bron 04, 06, 25) Zie kaart Maasbracht-C

Foto 26: Huidige wandelpaden over het Kraveld; overeenkomstig de wandelpaden B.B.007 en B.B.020.
(foto EWJ Ficken)
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Pad B.B.013: Kerkweg, Kerkepad, Kerkepädje.
Voetpad, vervolg van pad B.B.002 !, vanaf de Collushof
(Maasbracht-Dorp A 84 (thans de Mispadenhof)) aan de Häöverstraot, westwaarts verlopend, richting Kromstraat, tussen de boomgaarden en tuinen van: de fam. Rulkens, fam. Beckers, fam. Creemers,
Sjeng de Boy, juffr. Wilms-Lemaire, meester Scheepers, Sjaak
Mestrom, Frits Mestrom, ten slotte uitkomend tussen de woningen
van enerzijds boer Beckers (huisnummer Maasbracht-Dorp A 31)
(thans fam. Meuwissen-Beckers, Kromstraat 4) en anderzijds de
fam. Smeets en meester Linssen aan de Kromstraat.
Dit voetpad, was feitelijk het vervolg van de Kerkeweg (voetpad
B.B.002). In gebruik bij de volwassenen, om vanaf Brachterbaek
(Voorstraat, Oliestraat en Heideweg = Onderste Beek) in Maasbracht-Dorp ter kerke te gaan en bij de schoolkinderen om vanuit de
Brachterbaek (Onderste Beek) naar school en kerk te gaan. (= Pad
M.D.013).
Tegenwoordig is het pad nog te herkennen in de boomgaarden van
De Mispadenhof.
(bron 02, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 32)
Zie kaart Maasbracht-C,F,T

Foto 27:
Restant voormalig Kerkepädje achter de
Mispadenhof.
(foto:
EWJ Ficken)

Voetpad B.B.014: “Buspaadje”, “Buskespaadje” (bospaadje).
Voetpad, vanaf Huitskensbeek, slingerend verlopend over de
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“Leegtenberg” (=Lichteberg) en aldaar voetpad B.B.006 kruisend,
achtereenvolgens de Heuvelstraat passerend, over het “Kraveld”
verlopend, daarna het “Tramgat” kruisend, naar de hoek van de
Heirweg (=Heerenweg) / Heideweg (=Stationsweg) (naast het
“Lamerskapelke” = “Linnerkapelke”).
Dit voetpad werd regelmatig door de boeren ondergeploegd, doch
door de gebruikers telkens opnieuw plat getrapt. Het werd daarbij
vooral gebruikt om naar de akkers en weilanden te lopen, om koffie
en brood naar de boeren op de akkers te brengen, om de koeien te
gaan melken, of om ’s zondags te gaan wandelen.
Tegenwoordig zijn geen restanten meer aanwezig van dit voetpad.
(bron 10, 22, 24, 25) Zie kaart Maasbracht-T
Foto 28:
Het Lamerskapelke, waar het Buspaadje op de Heerenweg uitkwam.
(foto:
collectie Smeets)

Voetpad B.B.015:
Voetpad, aan het einde van de Oliestraat, vanaf de Voorstraat, door
de weilanden, langs “Lange Beemd”, “Lammerbroek”, de Brachterstraat (2) (M.D.003) kruisend, langs “Achter de Beemd” en
“Achtmorgen”, richting “Ohé” (thans Clauscentrale),
“Slaperdijk”/”Ohédijk”/”Doea-diek”, “’t Heultje“ en de Oude Maas.
Tussen twee weilanden in, bevond zich een tourniquet (door de
smid René Smeets gemaakt van oud karrenwielbeslag), om enerzijds het vee gescheiden te houden, maar anderzijds de wandelaars
wel een doorgang te bieden. Dit voetpad vervolgend, kon men uiteindelijk het pontveer naar Wessem bereiken. Ook dit voetpad werd
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regelmatig door de boeren ondergeploegd, doch door de gebruikers
telkens weer opnieuw plat getrapt. Het werd daarbij vooral gebruikt
om naar de akkers en weilanden te lopen, om koffie en brood naar
de boeren op de akkers te brengen, om de koeien te gaan melken,
of om ’s zondags te gaan wandelen; maar natuurlijk ook, om naar
Wessem te gaan.
Tegenwoordig zijn geen restanten meer aanwezig van dit voetpad.
(bron 06, 10, 24, 25, 27, 31, 32) Zie kaart Maasbracht-T

Voetpad B.B.016: “Karreweg”.
Karrenspoor, vanaf de Voorstraat rechtsaf, door de “Langebeemd”,
“Lammerbroek” en de “Ohé” (thans Clauscentrale), langs het
“slenjehegske” (haag van zure, wilde pruimen), overgaand in een
voetpad (“Weerkemp”, “Verkemp”), via “Zeven Boender”, richting
Linnerweerd (Hoeve “De Ploegshof”).
Een zijpad in noordelijke richting, naar de Maasdijk, droeg de veelzeggende naam “Naar d’n lange nacht”.
Het pad werd daarbij vooral gebruikt om naar de akkers en weilanden te lopen, om koffie en brood naar de boeren op de akkers te
brengen, om de koeien te gaan melken, of om ’s zondags te gaan
wandelen.
Tegenwoordig zijn gedeeltes van dit pad nog terug te vinden.
(bron 10, 24, 25, 27, 31) Zie kaart Maasbracht-T

Voetpad B.B.017:
Voetpad, vanaf de
Broekstraat, over
het “Baekerbrögske” (Vlootbeek),
door de Linnerweerd, richting

Foto 29:
Baeker-brögske.
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(foto: EWJ Ficken)

Oeveren (Linne).
In gebruik bij die inwoners van Brachterbaek, die in Linne naar de
R.K. kerk gingen.
Tegenwoordig zijn deze landweg en het bruggetje nog volledig aanwezig.
(bron 06, 16, 24, 25, 32) Zie kaart Maasbracht-T

Voetpad B.B.018:
Voetpad, vanaf de Oliestraat, in oostelijke richting verlopend, onder
langs de hoge Maas-boord, aansluitend aan de verlengde
Broekstraat, pad B.B.017. Dit voetpad werd regelmatig door de boeren ondergeploegd, doch door de gebruikers telkens opnieuw plat
getrapt. Het werd daarbij vooral gebruikt om naar de akkers en weilanden te lopen, om koffie en brood naar de boeren op de akkers te
brengen, om de koeien te gaan melken, of om ’s zondags te gaan
wandelen.
Tegenwoordig zijn gedeeltes van dit pad nog terug te vinden.
(bron 06, 24, 25, 27, 31) Zie kaart Maasbracht-C,T
Foto 30:
De hoge Maasboord onder ”d’n
Steinakker”.
(foto:
EWJ Ficken)

Voetpad B.B.019:
Voetpad, vanaf de Oliestraat, tussen de huizen van de fam. Wilms/
Sangers en de familie Maessen (met oude Romeinse waterput),
sterk naar beneden hellend, de Voorstraat kruisend, aansluiting ge39

vend op de paden B.B.002 en B.B.009.
In gebruik bij de schoolkinderen en volwassenen, om vanaf Brachterbaek (Oliestraat en Heideweg = Onderste Beek) naar de lagere
school en naar de kerk (in Maasbracht-Dorp) te gaan.
Tegenwoordig zijn geen restanten meer aanwezig van dit voetpad.
(bron 06, 08, 25, 31) Zie kaart Maasbracht-C

Voetpad B.B.020:
Voetpad, vanaf het Kerkhofwegske (pad B.B.007) achter de groentetuinen van de westelijke woningen aan Langs de Beek
(=Kerkstraat) en de zuidelijke woningen van de Heideweg
(=Stationsstraat/-weg); met een aftakking naar de Oliestraat en –
langs de “Puinenmorgen” (veld met berg onkruidafval van verschillende boeren) verder lopend – eindigde dit pad, op de BrachterStatie.
Vooral in gebruik bij de aanwonenden, om naar de akkers en weilanden te lopen. In de oorlogsjaren veelvuldig gebruikt om ’s nachts,
met de pungel, graan naar de diesel graanmolen van de gebr. Van
Buggenum (aan de Heuvelstraat) [bie Peter van de heuvel] te brengen.
Tegenwoordig zijn geen restanten meer aanwezig van dit voetpad.
(bron 04, 06, 08, 10, 24, 25, 31) Zie kaart Maasbracht-C

Voetpad B.B.021: “Het Straotje”.
Oud karrenspoor, vanaf Langs de Beek, westelijk van het Tramgat,
door het “Kraveld”, naar de Heirweg lopend.
In gebruik bij de boeren, om hun akkers en weilanden te bereiken,
om koffie en brood naar de boeren op de akkers te brengen, om de
koeien te gaan melken, of om ’s zondags te gaan wandelen.
Dit karrenspoor is, samen met de oude trambaan, over gegaan in de
huidige Tramlaan.
(bron 06, 25, 32) Zie kaart Maasbracht-T

Voetpad B.B.022: “Het Steegje”.
Voetpad, van Tergouwen 17a/18, naar de diesel graanmolen van de
gebr. Van Buggenum (Heuvelstraat) [bie Peter van de heuvel].
Vooral in gebruik bij boeren van Tergouwen, om naar de molenaar
of het “Kraveld” te lopen.
Tegenwoordig zijn gedeeltes van40
dit pad nog terug te vinden, naast

het pand Tergouwen 17a.
(bron 31) Zie kaart Maasbracht-C

Foto 31: Restanten van”Het Steegje“ (B.B.022) tussen Tergouwen 17a/18.
(foto EWJ Ficken)

Voetpad B.B.023:
Voetpad, van Tergouwen 13, naar de “Zandjskoel/Mortelskoel”, naar
de “Weg naar St. Joost” / “Langs de zandjskoel”.
Vooral in gebruik bij boeren van Tergouwen, om akkergronden en
weilanden te bereiken op “Heitissen”; aansluitend aan M.D.022.
Tegenwoordig zijn geen restanten meer aanwezig van dit voetpad
(verdwenen onder de A2)..
(bron 06, 31) Zie kaart Maasbracht-C,U
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Foto 32: foto: collectie Smeets.

Het molenverhaal:

Al deze oude wandelpaden, liepen rondom onze prachtige Leonardusmolen (voorheen de Vosmolen van Leo Faems); paden, van
waaraf men vaak een prachtig uitzicht op deze bovenkruier beltmolen had. Om U een indruk te geven over de levensloop van onze
Leonardusmolen, volgt hierna, chronologisch, zijn levensloop:
1864: Renier Vos (uit Berkelaar) krijgt van de prov. Limburg toestemming, om in Maasbracht een stenen belt-graanmolen te bouwen, gelegen aan de provinciale weg van Schilberg naar Grathem.
Voorwaarden: 50 el van de weg bouwen en de molenaar mocht
geen pluimvee houden. De molen zou twee koppels maalstenen krijgen.
1865: Afgifte van de bouwvergunning voor deze molen in Maasbracht.
1866: Ingebruikname van de Vosmolen.
1871: De molen ging over op de vijf erfgenamen, de vijf kinderen
van Renier Vos.
1899: Werd de molen verkocht aan Jacques en Theodoor van de
Venne (landbouwers) te Maasbracht.
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1905: Werd de molen wederom verkocht, nu aan Christiaan Faems
(uit Melick).
1925: Molenmaker Harie Hendrickx (uit Maasbracht) en broer Sjef,
vervingen de houten as, door een ijzeren as.
1932: Werden ook de houten roeden van de wieken vervangen door
ijzeren.
1933: Na het overlijden van Christiaan Faems, namen de zonen Willem en Leo Faems het molenbedrijf over.
1940-1945: Heeft de molen gelukkig nauwelijks oorlogsschade opgelopen.
1947: Nam Leo Faems het hele molenbedrijf over, ook het aandeel
van broer Willem.
1947: In de droge zomer, waren de eikenhouten spieën, waarmee
de ijzeren roeden vast zaten in de askop, zo uitgedroogd, dat zij uit
de askop vielen, waarna de ijzeren roede, uit de askop, op de molenbelt viel en deze askop brak. As en wieken konden niet meer hersteld worden en de molenaar schakelde geheel over op elektrische
energie.
1973: Beëindigde molenaar Leo Faems, zijn molenbedrijf en raakte
de molen geleidelijk aan in verval.
23 juni 1987: Eerste bijeenkomst van de Molenstichting Maasbracht;
initiatiefnemers Wim Beckers en Steph Oomen.
27 augustus 1987: Oprichtingsvergadering o.l.v. Frans Wilms. Eerste bestuur: Steph Oomen, Piet Beckers (secretaris), Jo Jochems
(voorzitter), Wiel Brouwers (penningmeester) en Wim Beckers.
12 november 1987: Officiële oprichtingsdatum Molenstichting Maasbracht.
8 september 1988: De fam. Faems verkoopt voor één gulden de
molen, met de omliggende gronden, aan de Molenstichting. De ingang wordt verplaatst naar de Zuidsingel.
1988: Piet Beckers draagt zijn taken over aan Michèl van Balen.
1988: De molenromp wordt bekroond met een ronddraaiende noodkap met reclameborden.
Medio 1989: Voltooiing van restauratiefase I: de restauratie van belt,
beltingang, trap, romp en aanbrengen noodkap (totale kosten
150.000,00 gulden).
20 december 1991: De molen komt op de rijksmonumentenlijst
(onder nr.: 419583).
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12 september 1992: Voltooiing restauratiefase II: Het aanbrengen
van de definitieve kap, molenas, wieken en het kruiwerk. Het aanbrengen van nieuwe vloeren en elektra. (Kosten 300.000,00 gulden). De molen krijgt thans de naam: Leonardusmolen.
13 mei 2000: Voltooiing restauratiefase III: De molen is weer maalvaardig, na het aanbrengen van de benodigde assen, kamwielen,
maalstoelen, hijswerktuigen, enz.. (Kosten: 115.292,00 gulden).
17 juni 2000: Officiële heropening van de Leonardusmolen te Maasbracht.

Foto’s 33 en 34: Mollerkapelke langs het Julianakanaal en Veldkruis
Ohé langs de Hofstraat/Brachterstraat.
(foto’s: EWJ Ficken)

44

EEN MODERN WANDELPAD DOOR MAASBRACHT-DORP/
BRACHTERBAEK
Afstand: 7,5 km.; wandelduur: 120 min.
1. U begint Uw verkenningstocht door ons prachtige dorp, op het
parkeer-terrein bij de grote vlaggenmast, tegenover de R.K. St. Gertrudiskerk (hoek Hoofdstraat/Veerweg/Kerkplein), waar U Uw wagen
vertrouwd kunt parkeren.
2. Na een blik geworpen te hebben op de toegangshaven van het
Julianakanaal en het dorp Wessem, aan de overzijde daarvan, wandelt U richting St. Gertrudiskerk en werpt U een blik op de prachtige
middeleeuwse, zandstenen toren. De kerk zelf werd in 1949 herbouwd, na de verwoesting in 1944/1945 door het oorlogsgeweld.
3. Voor de kerk slaat U rechtsaf en wandelt U over het pas (2005)
gerenoveerde Kerkplein, waarna U rechtsaf gaat, de Julianalaan in.
4. Na Julianalaan 12, neemt U het voetpad naar de Brachtertuinen;
waar een 25-tal prachtig gerenoveerde huisjes (bouwjaar 1950), een
fraai onderhouden plantsoen omringen.
5. U verlaat de Brachtertuinen weer via het poortgebouw, waarvan
het rechter gedeelte jarenlang gediend heeft als wijkgebouw voor
het Groene Kruis (bouwjaar 1956).
6. Na het poortgebouw gaat U linksaf, de Emmalaan op, waar U een
blik werpt op een van de vele dorpsplantsoenen, fraai onderhouden
en voorzien van vele speeltoestellen voor de jeugd.
7. U kiest vervolgens weer de eerste straat linksaf: de Julianalaan,
welke U vervolgt tot aan het einde, waar de straat met een bocht
naar rechts, overgaat in de Hoofdstraat, een van de oudste gedeeltes van Maasbracht-Dorp (voorheen: Dorpsstraat).
8. Vervolg de Hoofdstraat en let op de prachtige oude
(gerestaureerde) boerenhofsteden op nummer 13, 15, 40, 17
(voormalig woonhuis/postkantoor; bouwjaar 1890), 44 (voormalige
burgemeesterswoning; bouwjaar 1860), 29 (voormalig café/
smederij; bouwjaar 1860; verbouw 1929) en 31 (bouwjaar 1825, verbouwd 1934). Deze straat heette vroeger de Dorpsstraat en was het
centrum van het oude Maasbracht, waar zich het gemeentehuis, het
postkantoor (nr. 17), de kerk (nr. 1) en de burgemeesterswoning (nr.
44) bevond. Aan deze weg eindigden vroeger diverse wandelpaden:
M.D.002, M.D.012 (tussen nr. 38/40), M.D.014 (tussen nr. 52/54).
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9. Bij de rotonde gaat U rechtsaf, de Molenweg op, waar U aan het
einde reeds de prachtige Leonardusmolen ziet liggen (bouwjaar
1865). Thans vormt deze drukke winkelstraat het centrum van het
dorp, doch vroeger stonden aan deze Provinciale weg van Schilberg
naar Grathem slechts enkele boerderijen, tussen akkers, weilanden
en boomgaarden.
10. Op het Marktplein gaat U linksaf, langs de verschillende nieuwe
winkelpanden en verlaat het Marktplein weer links van het oude
Raadhuis (bouwjaar 1937). Let op het oude gemeentewapen, de
glas-in-loodramen en het oude beeld van de H. Gertrudis, de beschermheilige van het dorp.
11. Na de passage tussen oude raadhuis en de supermarkt Lidl,
gaat U linksaf, de Raadhuisstraat in, waaraan beiderzijds twee rijen
ambtenarenwoningen staan (bouwperiode 1946/1947).
12. Aan het einde gaat U weer rechtsaf, de Hoofdstraat in (aan Uw
rechterhand eindigde vroeger wandelpad M.D.016 naar de jongensschool), waarna U ook let op het prachtige pand Hoofdstraat 55/57
(aan Uw linkerzijde) van de vroegere aannemersfamilie Krekelberg
(bouwjaar 1907). Op nummer 59 stond vroeger het oudste raadhuis
van Maasbracht en op Hoofdstraat 61 ziet U nog de oude jongensschool staan, thans in gebruik als kaasfabriek. Voordat we linksaf
gaan, werpen we nog een blik op het appartementencomplex
“Kloosterhoek”, waar vroeger (1907 – 1984) het klooster van de Augustijner Hospitaalzusters “Les Soeurs Hospitalière à Tréguier” (later de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid uit Steyl/
Tegelen) heeft gestaan en waarvan de vroegere meisjesschool, op
Kloosterstraat 4, thans nog dienst doet als Activiteitencentrum.
13. Bij Hoofdstraat 67, waar vroeger het wandelpad M.D.009 naar
de Maasdijk liep, lopen wij nu de Kromstraat in, een van de oudste
straten van Maasbracht en – vroeger - de enige verbindingsweg
naar Brachterbaek. Op de splitsing staat nog het oude pand van de
voormalige Boerenleenbank (bouwjaar 1898). Let op de fraaie oude
boerderijtjes aan deze straat (b.v. Kromstraat 5, 7 en 8). Naast
Kromstraat 4, liep vroeger het Kerkepad, het wandelpad M.D./
B.B.013, vanaf de Mispadenhof, waarlangs de inwoners van Brachterbaek (Onderste Baek) in Maasbracht-Dorp ter kerke gingen.
14. Aan het eind van de Kromstraat gaat U rechtsaf (Battenweg),
daarna weer de eerste weg rechts (Haverkamp), tot aan de voor46

rangsweg (Kloosterstraat). Voor U oversteekt, aanschouwt U eerst
het prachtige herenhuis op Kloosterstraat 8 (Villa Pijls; bouwjaar
1891), Kloosterstraat 10 (“Het Melkhuisje”) en Kloosterstraat 12,
waarnaast vroeger het Hekse-waegske, M.D.007, uitkwam.
15. Nadat U voorzichtig de Kloosterstraat bent overgestoken, gaat U
linksaf, onder het A2-viaduct (1960), waarna U het kerkdorp Brachterbaek, binnen wandelt. Ter weerszijden liggen nog prachtige panden, zowel middenstandswoningen, als boerderijen; b.v. Kloosterstraat 16 (boerderij uit 1930), nummer 18 (winkelpand uit 1926) en
nummer 33 (café/beugelbaan/winkel uit 1925). Tussen Kloosterstraat 18/20 eindigde vroeger de Bovenste- of Kleine Kerkenweg,
naar de Mariakapel van Tergouwen (wandelpad B.B.001).
16. Na Kloosterstraat 45, gaat U linksaf de Hofstraat in, waar U ter
linkerzijde de prachtige middeleeuwse Collus-/Mispadenhof ziet liggen (hier begon links het Kerkepad (M.D./B.B.013) en ter rechterzijde de middeleeuwse Elshouthof (hier eindigde rechts de Ondersteof Grote-Kerkenweg (B.B.002)).
17. De Hofstraat vervolgend, neemt U – circa 75 meter na de Mispadenhof - de eerste (met steenslag) onverharde weg aan Uw rechterhand: de Peersbaand, B.B.003, welke U vervolgt tot aan de Voortstraat, waar U links een blik werpt op de elektriciteitscentrale van
Essent (Clauscentrale; bouwjaar 1977).
18. U gaat hier rechtsaf, de Voortstraat in, waar U rechts een prachtig gezicht heeft op de Hoge Boord, een geologisch fenomeen, dat
door heel Maasbracht heen loopt, de begrenzing vormend, van de
oude winterbedding van de Maas. Bij extreem hoogwater, toont deze natuurlijke grens nog zijn betekenis als grens voor het Maaswater.
19. Vervolgens kiest U weer de eerste straat links (Voortstraat) en
daarna de eerste straat rechts (Oliestraat), waar U tegen de Hoge
Boord oploopt.
20. Deze Oliestraat – genoemd naar de opgegraven Romeinse oliekruikjes - vervolgend, loopt U door het oudste deel van Brachterbaek (Onderste Beek) (reeds vanaf 1842 bewoond). Aan het einde
bereikt U de Stationsweg (Maasbracht had eigen spoorwegstation
van 1860-1938), waar U rechtsaf gaat. Let wederom op de fraaie
oude boerderijen ter weerszijden van deze weg, o.a. Stationsweg 1
(voormalig woonhuis/café/bakkerij; bouwjaar 1892).
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21. Op de eerstvolgende “driesprong” (ANWB-wegwijzer), waar
vroeger de wandelpaden B.B.002/009 begonnen, gaat U linksaf, de
Kerkstraat in (hier begint de Bovenste Beek), tevens het dal van de
vroegere Krombeek, waarnaar Brachterbaek werd vernoemd. Let op
de fraaie woningen/boerderijen Kerkstraat 76 (boerderij/
koopmanswoning uit 1850), 66 (bouwjaar 1857), 56, 54 (bouwjaar
1838), 18 (voormalig woonhuis/café/smederij; bouwjaar 1895) en 10
(bouwjaar 1862). Tussen Kerkstraat 46/48 liep vroeger het Kerkhofwegske: pad B.B.007. Aan de rechterzijde passeert U de R.K. H.
Hartkerk (bouwjaar 1933) met de prachtige glas-in-lood ramen, de
St. Michaëlschool en het patronaat, thans gemeenschapshuis “Het
Baekerhoes”. Aansluitend passeren we aan de rechterzijde het
prachtige dorpsplantsoen “Onger de Wieje”, waar vroeger de Krombeek liep, langs het tramemplacement van de L.T.M. (1922-1938).
22. Voor het horecabedrijf “Fred Puts” (bouwjaar 1925) gaat U
rechtsaf (Hofstraat) en direct weer linksaf (Tergouwen), waar U aan
de rechterzijde de prachtige Mariakapel van O.L. Vrouw van Lorette
(uit 1701) kunt bezoeken. Hier begon/eindigde ook de eerdergenoemde Bovenste- of Kleine Kerkenweg (wandelpad B.B.001).
23. Aan de linkerzijde ziet U de prachtige brink van Tergouwen en
daarachter de driehoekige gemeenschapsakker, waar de aanwonenden hun groentes kunnen verbouwen. Aan het einde daarvan,
kwam bij Huitskensbeek, de Krombeek, het dorp Brachterbaek binnen (wandelpad B.B.008). Wij verlaten Tergouwen weer - richting
Kruisweg - tussen twee prachtige, monumentale boerderijen doorlopend: het pand op nummer 6 (aan Uw rechterzijde) en het pand op
nummer 8 “Aan Merceeles” (met een Franse kap; bouwjaar 1830)
(aan Uw linkerzijde).
24. Wij vervolgen onze weg rechtdoor (over de Kruisweg), langs de
oude trambaan (wandelpad M.D.004), richting A2-viaduct (1960) /
Maasbracht-Dorp.
25. Direct voorbij dit viaduct, bent U weer in Maasbracht-Dorp, waar
U vroeger rechtsaf kon, naar wandelpad B.B./M.D.005, richting
Kruchten.
26.Wij vervolgen onze weg, tot aan de rotonde (Kruisweg/
Molenweg/Echterstraat/Sint Joosterweg), waar we aan de overzijde
op Molenweg 92 de vroegere tramhalte/café/slagerij van Sjengske
vanne Breer zien liggen.
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27. Wij gaan hier rechtsaf (Molenweg), om bij de Leonardusmolen,
wederom linksaf te gaan (het vroegere Molenpaadje, M.D.020),
waar we eerst deze prachtig, gerestaureerde belt-molen uit 1865
kunnen bewonderen.
28. We vervolgen onze weg over de Zuidsingel (een van de eerste
naoorlogse dorpsuitbreidingen), tot aan het kruispunt met de Maasstraat (de vroegere Kruchterstraat !), het vroegere centrum van het
dorpsdeel Kruchten.
29. Wij gaan hier linksaf, de Maasstraat vervolgend. In vroegere jaren boog de voormalige Kruchterstraat – ter hoogte van huisnummer
49 - naar links af, richting “Harie vanne Breer” (thans Breerpark). Wij
lopen echter rechtdoor, tot aan de voorrangsweg
(Stevensweerterweg), waar we rechtsaf gaan. Aan Uw linkerhand
ziet U het moderne complex van het Prinsenvaart-internaat (voor
kinderen van binnenvaartschippers en kermisexploitanten) en aansluitend het zorgcentrum “Dokter Engelsoord”.
30. Bij de volgende rotonde, wandelen we rechtdoor, om het drieling-sluizen-complex (bouwjaar 1966), aan het einde van het Julianakanaal (aanleg 1925-1935), te bezoeken. Deze sluizen hebben
het grootste verval (12,20 mtr), van alle Nederlandse sluizen.
31. Na dit korte bezoek, keren we terug en volgen, na het pompgemaal, linksaf het voet-/fietspad “Oude Sluis”, waarlangs men tot
1928 naar Hoeve “de Berg” liep (wandelpad M.D.001). Aan de linkerzijde ziet U eerst de oude uitvaarhaven, van de oude, enkelvoudige sluis (van het Julianakanaal; in gebruik 1935-1966). Aan de
rechterzijde, ziet U op Tipstraat 37 t/m 41, nog de oude sluiswachterwoningen van Rijkswaterstaat liggen. Vervolgens passeert U de
recreanten-/passanten-haven van Maasbracht en restaurant “De
Kolentip” (Tipstraat 8), gebouwd op de fundamenten van de oude
kolentip, waar de tramwagons met kolen, in de binnenvaartschepen,
gekiept werden (in gebruik 1929-1935). Daartegenover eindigde
vroeger wandelpad M.D.010/011, uit Brachterbaek.
32. Het voet-/fietspad vervolgend, daalt U weer af, van de Hooge
Boord, waarover ik U reeds eerder vertelde bij Brachterbaek
(Voortstraat).
33. Let op, langs dit voet-/fietspad, liggen grote zwerfkeien met kopergravures van oude binnenvaartschepen en tegenover restaurant
“Da Vinci”, het monument voor het Schepenkerkhof uit september
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1944 (Frans Janssen, 2004) en de Ankercompositie (van Kees
Schalken & Lei Linssen, 1994), dat de verbondenheid van Maasbracht met de binnenvaart symboliseert.
34. Let tevens op de vele oude boerderijtjes, cafés en middenstandspanden langs de haven, met name de prachtige villa
“Roodenstein” (bouwjaar 1900) op Havenstraat 17.
35. Ter hoogte van de huidige Sintelstraat, eindigde vroeger het Sintelpaadje, wandelpad M.D.006.
36. Vanaf steiger 86, vertrekt zomers de veerboot naar Linne en
Wessem.
37. Op Havenstraat 7a/b passeert U het Maas- en Scheepvaartmuseum), dat ook zeker Uw bezoek zeker waard is.
38. Aan het einde van dit voet-/fietspad, bereikt U weer de vlaggenmast, waar U begonnen bent met deze wandeltocht door het prachtige Maasbracht/Brachterbaek.
Wij hopen van ganser harte, dat U heerlijk genoten heeft van deze wandeling en al het moois, dat ons dorp te bieden heeft !
Foto 35: collectie Golsteijn
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Plattegronden:
Maasbracht A (Maasbracht-Dorp) - 1866
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Maasbracht B (Maasbracht-Kruchten) - 1866

Maasbracht C (Brachterbaek) - 1900
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Maasbracht F (Maasbracht-Dorp/-Kruchten) - 1900

Maasbracht T
(omgeving) - 1934
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Maasbracht U (regionaal) - 1820

Foto 36: De Sôkkerdoäs, met het begin van het Hekse-waegske (1);
pad M.D.007.
(foto: collectie Golsteijn)
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Woordverklaring:
Beugelbaan = Lemen baan, waarop de beugelsport wordt beoefend
(bol moet met een slaghout door een ijzeren beugel worden gerold).
Bongerd = Boomgaard.
Brandgang = Doorgang tussen twee percelen, om overslaan brand
te voorkomen én om brandweer toegang te verschaffen.
Breer = Limburgs woord voor barrière, afsluiting/plaats waar tol
moest worden betaald.
Dak, Franse = Mansardedak-constructie, met naar buiten geknikte
dak-vlakken.
Emplacement = Rangeer-/opstel-terrein voor trams en tramwagons.
Geaccidenteerd terrein = Golvend, ongelijk terrein.
Haag = Heg van b.v. beuken-, eiken-, esdoorn-, kornoelje- of ligusterstruiken.
Hoeve / Hofstede = Grote boeren-woning met stallen.
Hooge boord = Vroegere oever van oude Maasbedding; thans kleine
afgrond.
Koel = Limburgs woord voor kuil.
Kolentip = IJzeren constructie, waarmee steenkolen-wagons leeg
gekiept werden, in het ruim van binnenvaartschepen.
Koloniale waren = Waren afkomstig van tropische gewassen, b.v.
thee, koffie, specerijen, enz.
Konkernoelje = Limburgs woord voor kornoelje = plant met eetbare
bessen.
Kouk = Limburgs woord voor kolk of wiel = diepe poel, ontstaan na
dijkdoorbraak.
Kruisprocessies = Processies gehouden op de drie dagen voorafgaand aan Hemelvaart.
Leemkuil = Groeve waaruit leem (klei met zand) werd/wordt gewonnen.
Leenheer = Iemand die een leengoed (huis, hoeve, kasteel, grondgebied), te leen gaf aan een leenman.
Leenroerig = Een goed (huis, hoeve, kasteel, grondgebied) wat geleend werd van een leenheer.
Lijnpad = Jaagpad, waarover paarden liepen, welke middels lijnen
(= touwen), de schepen voort trokken.
Mortelskoel = Kuil waaruit kalkzand werd gedolven.
Overpad, Recht van = Het recht om een toegangspad, over ander55

mans grondbezit, naar eigen gronden te onderhouden/gebruiken.
Patronaat = Zaalruimte, in eigendom van R.K. parochie, te gebruiken door R.K. verenigingen.
Plavuizen = Gebakken vloertegels.
Puinen = Onkruidafval, wat tussen het gewas werd verwijderd.
Pungel = Limburgs woord voor samengeknoopte handdoek, waarin
voedsel of vruchten vervoerd werden. Werd eventueel aan wandelstok gehangen en over de schouder gedragen.
Roede = Houten- of ijzeren lengte-as, waarlangs twee molenwieken
worden/zijn opgebouwd.
Schepenkerkhof = Eretitel voor de haven van Maasbracht, waar op
29 september 1944, 240 binnenvaartschepen, door de Nazi’s werden opgeblazen.
Sintels = Niet geheel verbrande steenkolen.
Slaperdijk = Een binnendijk die geen water meer keert, doch wordt
onderhouden, voor geval de waterkerende buitendijk doorbreekt.
Sley = Sluipweg.
Spie = Houten of ijzeren wig, waarmee een houten of ijzeren verbinding wordt vast gezet.
Stol = Klei gemengd met kiezel, dienende tot wegverharding.
Tourniquet = Draaikruis op voetpad of bij een ingang.
Vaarleis = Door rijtuigen/wagens uitgesleten dubbele spoorvorming
in zandpad.
Waegske = Limburgs verkleinwoord voor weg.

Foto 37: Villa
Pijls langs het
klooster, met het
Hekse-Waegske
(2); pad
M.D.008.
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(foto
Fam. Coenen)
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Foto 38: De Willemshoeve in 1900, aan de (Provinciale) Weg van Schilberg
naar Grathem (huidige Molenweg), naast het begin van het Heksewaegske
(1), pad M.D.007, en schuin tegenover het Paadje van de Villa, pad
M.D.006.
(foto Fam. van Lin)
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Foto 39 en 40: Sfeerbeelden langs de wandelpaden over de
Ligtenberg en het Kraveld.
(foto EWJ Ficken)
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