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blz 2 van 3
Tijdens deze gemakkelijke en rustige wandeling wandelt u door het open Maasland over veldwegen naar de
buurtschap Houthuizen. Dan loopt u door de bossen van Houthuizerheide en over leuke bospaadjes in het
Sint Jans Sleutelbergbos. Voorbij een mooie vijver volgt u een leuk graspaadje langs de Broekloop en in
het dorp wandelt u langs het klooster door het park terug naar Clevers IJs waar u nog lekker een ijsje kunt
eten. Na 6,5 km passeert u een picknickbank, een leuke pauzeplek. Aan het eind is een ruim terras.

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

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

11,22 km

2.25 uur

21 m

21 m

1186. GRUBBENVORST 11,2 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 de
Onze
Lieve
Vrouwekerk
gaat
u
RD
(pijl/Dorpstraat) verder richting Arcen/Velden.
(De vorige kerk, die voor het grootste deel uit de
15e/16e eeuw stamde en de gotische toren die uit
circa 1415 stamde, werden op 24 nov.1944 door
terugtrekkende Duitse troepen verwoest. De huidige
kerk is gebouwd in 1952. De toren werd in 1955-1956
gerealiseerd. Aan de zijkant bevindt zich de St.
Janskapel).
Na 200 m gaat u aan de 4-sprong bij zitbank en
wandelknooppunt (wkp) 34 L (30) over de
veldweg. Negeer veldweg rechts. Na 600 m gaat
u aan de 3-sprong bij zitbank R tussen paaltjes
door over de veldweg met rechts de Maas. Na
bijna 1 km gaat u aan de 3-sprong bij 3 hoge
bomen L (pijl). Aan de 3-sprong bij wegwijzer en
wkp 30 gaat u RD (31). Steek de doorgaande weg
(Lottumseweg) over en loop RD (Kaldenbroek/
pijl) langs het tuincentrum. Na 500 m negeert u
veldweg links.
2. Na 100 m gaat u aan de 4-sprong bij wegwijzer
en wkp 31 R (83) over het graspad langs de heg
en greppel met links Landgoed Kaldenbroek.
(Op het landgoed staat Huis Kaldenbroek, een eind
14e eeuws oud landhuis waarvan de fundamenten
dateren uit de 13e eeuw. In de loop der eeuwen is
het huis vele malen verbouwd. Momenteel (2019) zijn
er vakantiewoningen in gehuisvest. Sinds 2006 is
Stichting Limburgs Landschap grotendeels eigenaar
van het landgoed).

Volg geruime tijd het pad langs de greppel en een
eind verder langs de bosrand. Na circa 900 m
gaat u aan de 3-sprong bij wkp 83 RD (27) over de
smalle klinkerweg. Aan de 3-sprong gaat u L over
de grindweg richting wit huis. (Na 200 m steekt u
het molenbeekje van Lottum over). Aan de 4-sprong
in de buurtschap Houthuizen gaat u bij wkp 27
RD (84/26).
(Als u hier 50 m L gaat, dan komt u bij de mooie
H. Familiekapel ook wel het Houthuizerkapelke
genoemd. De kapel is gebouwd in 1947 door de
bewoners van dit buurtschap uit dank dat tijdens de
Tweede
Wereldoorlog
niemand
van
deze
gemeenschap gestorven is door oorlogsgeweld. De
kapel is altijd open en wordt veel bezocht door
wandelaars van het Pieterpad).
Let op! Ga dan meteen L (26/wit-rood) over het
bospaadje. Voorbij paardenweiland gaat u aan de
T-splitsing L en na 10 m gaat u R over de veldweg
langs een plantage. Voorbij de plantage volgt u
RD de bosweg. Aan de omgekeerde Y-splitsing
gaat u RD (ruiterroute 36/wit-rood) met rechts de
bosrand.
3. Aan de kruising gaat u L over de veldweg. (U
verlaat de wit-rode markering). Aan de volgende
kruising bij ijzeren hek gaat u RD met rechts de
bosrand. Aan de kruising bij afsluitboom en bord
“Zone” gaat u RD over het bospad. Aan de 4sprong gaat u L (rood) en ga dan voorbij infobord
over het bospaadje. Bij 2 kruisingen gaat u RD
(rood). Bij de volgende kruising gaat u RD (rood)
door een naaldbos. Aan alweer een kruising gaat
u L (pijl) over het asfalt- fietspad. Aan de Tsplitsing bij picknickbank en wkp 26 gaat u R (44)
over de asfaltweg, een mooi pauzeplekje na 6,5
km.

Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong RD en u
steekt
de
spoorlijn
Roermond-Nijmegen
(Maaslijn) over. Meteen daarna gaat u aan de 3sprong L (pijl 52/Meerlosebaan). Negeer zijwegen
en u passeert een zitbank.
4. Na 700 m gaat u aan de 3-sprong bij bordje
ruiterroute 19 R over de bosweg. (U verlaat de gele
pijl). Aan de volgende 3-sprong gaat u RD met
links de bosrand. Na 250 m bij bordje “Sint-Jans
Sleutelbergbos” gaat u L over het bospaadje. Aan
de 3-sprong gaat u L en via bruggetje steekt u de
Gekkengraaf (greppel/beekje) over en volg het
bospaadje. Aan de Y-splitsing gaat u L over het
bospaadje.
Aan de T-splitsing gaat u R met rechts de
bosrand. (U verlaat de gele pijl). Na 50 m gaat u
aan de volgende T-splitsing L over het pad met
links de bosrand. Na circa 250 m buigt het paadje
links het bos in. Negeer zijpaden links en volg
het bospad RD. Steek voorbij de mooie speeltuin
“Mart
Roeffen”
(http://www.speeltuinroeffenmart.nl) de smalle
asfaltweg over en loopt u RD (pijl) over het
bospaadje dat meteen naar rechts buigt. Aan de
3-sprong gaat u L (pijl) verder door het bos.
5. Aan de asfaltweg gaat u L. (U verlaat de gele
pijl). Aan de 3-sprong gaat u RD onder de
spoorlijn door. Meteen daarna gaat u aan de
kruising RD (Broekeindweg) met rechts een
visvijver. Na 100 m gaat u aan de 3-sprong bij
wkp 50 R (51) over het graspad langs de
Broekloop (greppel/beekje) en met rechts de
visvijver. Aan de kruising bij afsluitboom gaat u
RD (pijl) verder langs het beekje/greppel. U steekt
de greppel/beekje over en volg het graspad. Aan
de grindweg gaat u L (pijl). Aan de doorgaande
weg (Kloosterstraat) in Grubbenvorst gaat u bij
wkp 51 L (33). Na 100 m, aan het eind van de

blz 3 van 3
kloostermuur
van
het
voormalig
Ursulinenklooster de Bisweide, gaat u L (pijl) over
het klinkerpad.
(Het klooster en internaat stammen uit 1870, de
kapel uit 1890. In 1975 sloot het internaat en werd
het gebouw een zorgcentrum voor de zusters.
Tussen 2003 en 2006 werd een deel van het
internaat gesloopt en werd een nieuw deel
aangebouwd. Sindsdien is het klooster een
onderdeel van het zorgcomplex La Providence.
Aardigheidje: Vroeger had het klooster een eigen
treinstation, dat eveneens als stopplaats voor het
dorp fungeerde. Het station, dat in 1935 werd
gesloten, had de naam Station Grubbenvorstklooster. Later werd de naam gewijzigd in Station
Grubbenvorst).
Meteen voor huisnr. 1 gaat u R over het verharde
pad door het voormalig kloosterpark (evenwijdig
aan de doorgaande weg). (Links in het park staat
het aspergemonument). Aan de 3-sprong bij
wegwijzer en wkp 33 gaat u RD (34). Steek via
zebrapad de Steegerakkerweg over en ga vlak
daarna R over het verharde pad langs de zitbank.
Negeer zijpad links. Negeer zijwegen en volg RD
(pijl) de Kloosterstraat langs de supermarkt. Aan
de kruising bij wegwijzer komt u weer bij Clevers
IJs, de sponsor van de wandeling, waar u een
heerlijk ijs kunt eten of een lekkere kop koffie
kunt drinken. Er is een heel grote keuze uit heel
veel soorten ijs, een paradijs voor de
ijsliefhebber. De ijssalons van Clevers zijn niet
voor niets een begrip in de regio. Het personeel
verneemt graag wat u van de wandeling vindt.
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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.

