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Net ten zuiden van de plaats Arcen ligt aan de Maas het rustige dorpje Lomm.  Tijdens deze gemakkelijke 
wandeling wandelt u eerst door de bossen van de Leeremarktsche Heide en dan struint u geruime tijd door 
het natuurgebied Ravenvennen waar u tussen de fraaie vennen en over heide loopt. Via mooie bospaden 
komt u in de buurtschap Voort en dan loopt u naar een uitzichtpunt met prachtig uitzicht op de Maas.  Dan 
komt u weer snel in Lomm bij het cafetaria met terras, waar u nog gezellig kunt nagenieten.  Neem voor 
onderweg zelf proviand mee. Na 6 km staat een zitbank en na 8 km passeert u een schuilhut.   
 

Startadres (Momenteel gesloten) : Café – cafetaria De Mmol,  Kapelstraat 17A, Lomm.  Tel:077-3905730.  
Geopend: ‘s zomers dinsdag t/m zondag vanaf 12.00 uur. ‘s winters dinsdag t/m donderdag vanaf 16.30 
uur, vrijdag t/m zondag vanaf 12.00 uur.  Parkeer bij de kerk aan het grote plein. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,68 km  2.30 uur  25 m  37 m 
 

 
 

1178. LOMM  11,7 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de (gesloten) 
cafetaria gaat u R en ga dan meteen R over het 
plein langs de ingang van de kerk.   
 

(De St. Antonius Abt kerk  (1936-1937) werd aan het 
einde van de Tweede Wereldoorlog, toen het dorp 
van eind nov. 1944 tot maart 1945 onder hevig 
geallieerd vuur lag, zwaar beschadigd. De schade is 
in 1948-'49 hersteld. Begin jan. 1945 moesten de 
inwoners van Lomm voor de Duitsers het dorp 
verlaten. Op 15 jan. 1945 tegen middernacht werden 
ze vanuit het Duitse grensstadje Straelen in 
goederen- en veewagons naar de stad Groningen 
getransporteerd. Na enkele dagen volgde de 
verdeling over de provincie Groningen en de kop van 
Drenthe. Na de bevrijding op 3 maart 1945 konden 
ze weer naar hun dorp terugkeren). 
 

Aan de ongelijke 4-sprong gaat u L 
(Antoniusplein) over de klinkerweg langs huisnr. 
18 c.  Aan de 3-sprong loopt u RD langs huisnr. 
17.  Aan de kruising bij wandelknooppunt (wkp) 
59 gaat u RD (61).  Aan de voorrangsweg gaat u L 
over het fietspad. Na 20 m steekt u R de 
Rijksweg/N271) en loop RD (Hanikerweg) langs 
huisnr. 2. Na bijna 100 m gaat u aan de 3-sprong 
R (Hanikerweg). 200 m verder, waar de asfaltweg 
bij de brandweerkazerne naar rechts buigt, gaat u 
RD over de veldweg, die na  50 m naar links buigt 
langs een rij bomen.  Steek na 500 m bij wkp 61 
de asfaltweg (Hanikerweg) over en loop RD (62) 
door de bomenlaan.  Aan het eind van de laan 
gaat u bij afsluitboom RD over het bospaadje.  
 

(Mogelijk staat op dit pad veel water afkomstig van 
het hier gelegen moerasgebied. Is dit zo, loop dan 
terug naar de asfaltweg en ga L (Hanikerweg). Na 
bijna 500 m gaat u aan de 4- sprong bij wkp 32 R 
(30) en u loopt het natuurgebied de Racenvennen in. 
Ga dan verder bij **** in punt 2). 
 

Na bijna 500 m gaat u voorbij  aan de T-splitsing 
bij afsluitboom R (63) over de bosweg.   
 

2. Na 100 m gaat u aan de 3-sprong bij bordje 
“Opengesteld” R (geel-rood) over het bospad, dat 

u geruime tijd RD volgt.  Na 800 m gaat u aan de 
3-sprong bij afsluitboom RD/R. Meteen daarna 
gaat u aan de 3-sprong bij zitbank schuin R over 
de veldweg.  Steek meteen daarna de asfaltweg 
(Hanikerweg) over en loop bij wkp 32 RD (30) het 
natuurgebied Ravenvennen binnen. **** Vlak 
daarna voorbij afsluitboom gaat u aan de 3-
sprong bij wkp 30 L (28).  Aan de volgende 3-
sprong gaat u RD. Na 20 m gaat u R (geel-
rood/rood) over het bospad.  Het pad loopt eerst 
omhoog, dan omlaag en buigt dan naar links.  Na 
enige tijd loopt u een steil zandpad omhoog.  
Negeer zijpad rechts en 30 m verder gaat u aan 
de T-splitsing voor groot weiland L over de 
veldweg langs de afrastering.  Aan de volgende 
T-splitsing bij afsluitboom gaat u R 
(geel/ruiterroute) over de veldweg.   
 

3. Let op!  Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u bij 
bordje “Welkom in de Maasduinen” L over het 
zandpaadje door de heide met rechts een mooi 
ven. Voorbij het ven gaat u aan de T-splitsing L 
(wit) over het bospad. Aan de T-splitsing voor 
heidegebied gaat u L (wit/rood).  Aan de 3-
sprong, met boom in het midden, gaat u R (wit) 
langs een zitbank. (Rechts ligt weer een ven).  Aan 
de ruime 3-sprong bij wkp 11 gaat u L (12) het 
pad omhoog.  Aan de T-splitsing bij houten hek 
gaat u L (groen).  Vlak voor groen paaltje gaat u R 
door het eerste houten klaphek en volg RD 
(Libellewandelroute) het paadje door het 
heidegebied gelegen tussen fraaie vennen.  
Negeer zijpaadje links over plank.  Aan de 3-
sprong, met rechts een ven, gaat u L. Voorbij 
mooie boom volgt u het heidepaadje met links 
van u het grote ven.   
 

4. Aan het eind bij infobord gaat u door het 
klaphek en ga dan meteen L over het pad langs 
de afrastering.  Aan de 3-sprong bij zitbank, een 
prima pauzeplek na 6 km lopen, gaat u RD (pijl) 
over het bospad. Aan de kruising gaat u bij 
afsluitboom RD (pijl) over de bosweg.  Aan de 5-
sprong bij wkp 12 gaat u RD (18) over het gele 
ruiterpad. (Dus de tweede weg van links).  

tel:077-3905730
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Aan de 3-sprong gaat u R (Leikoelseweg).  U 
passeert huisnr. 17 en volg verder het pad langs 
de afrastering.  Aan de 3-sprong bij 
markeringspaal gaat u L over de veldweg langs 
een weiland. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R 
over het pad langs een manege. Negeer inrit 
links.  Aan de T-splitsing gaat u R over de 
veldweg.  Negeer zijpad links. Vlak daarna gaat u 
aan de kruising bij bord “Ravenvennen” RD (pijl) 
over de bosweg.  
 

5.  Na 50 m gaat u aan de 3-sprong L (pijl) en 
meten daarna gaat u aan de volgende 3-sprong R 
door de boslaan langs vogelhuisje nr. 10.  Negeer 
zijpaden links en u wandelt langs een terrein met 
zwijnen (2018). U passeert een schuilhut, een 
mooie pauzeplek na 8 km. Dan buigt het graspad 
naar rechts. Aan de T-splitsing gaat u L (pijl) over 
de bosweg.  Aan de 3-sprong gaat u R (pijl) over 
het bospad.  Aan de kruising bij wkp 81 gaat u bij 
afsluitboom RD (29) over de bosweg. Aan de 
kruising bij wkp 29 gaat u RD (23).  Aan de 3-
sprong bij wkp 23 gaat u L (24) langs een groot 
weiland.  Aan het eind van het weiland negeert u 

bospad rechts en blijf de veldweg RD volgen.  
Voorbij witte afsluitboom volgt u RD de weg.   
 

6. Steek de Provincialeweg over en loop RD. Na 
30 m gaat u aan de 3-sprong RD (Voort) langs 
huisnr. 2.  Voorbij sportveldje gaat u vlak vóór het 
fietsknooppunt R over het graspad langs de 
greppel.  Negeer zijpad rechts en blijf rechts van 
de greppel wandelen. Let op! Bij struikenrand, ter 
hoogte van het laatste rechts gelegen huis, steekt 
u L de greppel over en gaat u R (fr. 92) over het 
fietspad. Waar het fietspad naar rechts buigt, 
loopt u RD het trappenpad omhoog. Boven bij 
uitzichtpunt “HWG Lomm”, infobord en zitbank 
heeft u mooi uitzicht over de Maas. Loop 
hetzelfde pad terug omlaag en ga L (pijl) over het 
fietspad.  Het pad maakt 2 haakse bochten en dan 
passeert u rechts een vennetje. Aan de 3-sprong 
gaat u R (92/Haagbeek) richting dorp. U loopt 
weer Lomm binnen. Aan de 3-sprong gaat u RD.  
Aan de kruising gaat u L langs huisnr. 31.  Aan de 
3-sprong gaat u RD.  Aan de volgende 3-sprong 
gaat u R en na 50 m komt u weer bij het startpunt. 

 

 
Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.  

  

 

 


