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Tijdens deze gemakkelijke en afwisselende wandeling steekt u met het veerpont de Maas over en volgt u
een rustige veldweg langs de Maas naar de buurtschap Het Vorst. Via een rustig weggetje bereikt u het
natuurgebied Zwart Water. Hier struint u geruime tijd over leuke bospaadjes en dan loopt u langs de
prachtige waterplas Venkoelen, waar ook enkele zitbanken staan voor een pauze. Neem dus zelf proviand
mee. Na nog een stuk door de bossen komt u opnieuw in Het Vorst en wandelt u over een mooi graspad
naar de rand van Velden. Via de dijk komt u uit bij het veerpont waar u weer de Maas oversteekt en terug
loopt naar Clevers voor een lekker ijs!

blz 2 van 3

Startadres: Clevers IJssalon Grubbenvorst, Lottumseweg 1, Grubbenvorst. Tel:077-3661459.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

11,67 km

2.30 uur

29 m

40 m

1173. GRUBBENVORST 11,7 km
1. Met uw rug naar de ingang gaat u L (Pastoor
Vullinghsplein) over de klinkerweg richting Arcen
en Velden met rechts van u de muziekkiosk. Aan
de 4-sprong bij Hotel in de Witte Dame gaat u RD
(Dorpstraat), Aan de ongelijke 4-sprong voor
O.L.Vrouw Tenhemelopnemingkerk (1952) gaat u
RD (Dorpstraat) langs huisnr. 9.
(De kerk werd in nov. 1944 door terugtrekkende
Duitse troepen opgeblazen. De opgeblazen kerk
stamde voor het grootste deel uit de 15de en 16de
eeuw. De gotische toren dateerde van omstreeks
1415.
De huidige kerk werd op 20 dec. 1952 in gebruik
genomen. In 1955-1956 werd de toren met het
opvallend koperen dak aan de kerk gebouwd).
Aan de 4-sprong bij zitbank en wegwijzer gaat u
RD. Via het veerpont Grubbenvorst-Velden steekt
u de Maas over (0,50 euro p.p. 2022). Aan de
overzijde loopt u de weg omhoog. Boven bij
wandelknooppunt
(wkp)
12
gaat
u
R
(11/Veerweg). Na 80 m gaat u aan de 3-sprong bij
wkp 11 RD (2) over de doodlopende weg over de
dijk. Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl). De
asfaltweg wordt een veldweg. Aan de 3-sprong
gaat u RD (pijl). Na 600 m buigt de veldweg naar
links en volg dan het pad. Aan het eind in de
buurtschap Het Vorst gaat u R over de asfaltweg.
(U passeert een Mariakapelletje (1979) dat aan het
Pieterpad, gelegen tussen de huisnrs. 50 en 52,
staat).
Meteen daarna buigt de weg naar links langs de
tuinkassen van Plantencentrum Velden. Aan de
kruising
bij
picknickbank
gaat
u
RD
(Hoeverstraat). Steek de voorrangsweg (Oude
Venloseweg) over en loop RD (Hoeverstraat).
Negeer veldweg rechts.
2. Steek de Provincialeweg (Rijksweg) over en
loop RD. De asfaltweg wordt een veldweg. Let
op! Bij afsluitboom gaat u L over het eerste
bospad langs een groene afrastering. Aan de
kruising gaat u L (pijl) langs de afrastering. Aan
de T-splitsing bij wkp 3 gaat u R (4). Negeer
meteen (ruiter)pad links. Aan de kruising bij
afsluitboom gaat u RD. (pijl).

Aan de Y-splitsing bij afsluitboom R (pijl) over de
bosweg. Aan de T-splitsing gaat u R (pijl).
Negeer
zijpaden.
Aan
de
3-sprong
bij
markeringspaal gaat u L (pijl).
3. Aan de kruising bij zitbank gaat u RD (wit). Het
pad loopt omhoog en na 5 m gaat u aan de
kruising L over het bospad. Aan de 3-sprong gaat
u RD (pijl). Negeer zandpad rechts omhoog. Vlak
daarna gaat u aan de Y-splitsing bij zitbank L.
(Hier heeft u uitzicht over de waterplas genaamd
Venkoelen. een oude Maasmeander die in het
natuurgebied Zwarte Water ligt. De oude
Maasbedding is in de loop van duizenden jaren
geleidelijk dichtgegroeid. In het begin van de 19e
eeuw is de ontstane veenlaag door bewoners van het
gebied eruit gehaald.
De Venkoelen is bekend vanwege de paddentrek. In
het voorjaar worden wegen hiervoor 's nachts
afgesloten.
Aan de 3-sprong bij wkp 4 gaat u L (49) richting
plas. Het pad buigt rechts langs de waterplas
ven. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD
langs de plas. Voorbij zitbank gaat u RD (pijl)
over het grindpad. (Dus niet rechts naar de weg).
Bij enkele zitbanken (mooie pauzeplek) volgt u RD
het pad langs de plas. Bijna aan het eind van de
plas gaat u aan de 3-sprong RD. (U verlaat hier de
gele pijl).
4. Aan de T-splitsing gaat u L (wit/groen/geelrood) over de bosweg langs de plas. Aan de
ongelijke 4-sprong bij afsluitboom gaat u R (wit)
over het bospad. Negeer zijweg rechts en ga RD
(wit). Aan de T-splitsing gaat u R. (U verlaat hier
de witte route). Na 10 m gaat u aan de T-splitsing
bij afsluitboom L over de bosweg. Aan de 3sprong bij markeringspaal gaat u RD. (U verlaat
hier de gele pijl). (U passeert een zitbank). Aan de
ruime Y-splitsing gaat u L langs 3 betonnen
paaltjes. Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing
voor weiland L over de bosweg. Aan de volgende
T-splitsing bij markeringspaal gaat u R langs het
bord “Zwartwater”. Steek de Provincialeweg over
en loop RD (Putterweg).
Aan het eind gaat u R over het fietspad.

5. Aan de kruising voor de dorpsrand van Velden
gaat u L (J. F. Kennedylaan). Aan de 3-sprong
gaat u RD (Genooierweg). 20 Meter verder gaat u
R over de grindweg. Aan de 3-sprong gaat u R
langs tuinkassen. Aan de T-splitsing gaat u R
over de asfaltweg. Voorbij huisnr. 34 gaat u R
(pijl) over het graspad richting Andreaskerk.
(Tegen het einde van 1944 werd de kerk (1933-1934)
veelvuldig getroffen door granaten. In 1945, nadat
het hele dorp geëvacueerd was, werd de toren
opgeblazen en werd de rest van de kerk zwaar
beschadigd. Herstel vond plaats in 1946-'47.
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De toren werd pas in 1955 opnieuw opgebouwd maar
dan een geleding hoger).
Aan de asfaltweg gaat u L. Aan de 3-sprong gaat
u L. Aan de kruising gaat u RD over de grindweg.
Aan de T-splitsing op de dijk gaat u R (pijl) over
de asfaltweg. Aan de 3-sprong bij wkp 11 gaat u
RD (12). Aan de 3-sprong gaat u L omlaag. Steek
via het veerpont de Maas over en volg RD de weg.
Aan de kruising bij zitbank gaat u RD. Aan de
ongelijke 4-sprong bij de kerk gaat u ook RD.
Negeer alle zijwegen en dan komt u weer bij
Clevers, de sponsor van deze wandeling, waar u
nog een lekker ijs kunt eten. Het personeel
verneemt graag wat u van de wandeling vindt.
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