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Tijdens deze gemakkelijke maar afwisselende wandeling, wandelt u even door het bos en dan struint u 
geruime tijd over een graspaadje langs de Springbeek. Vanaf de buurtschap Hei loopt u langs bosranden 
en via een leuk bospaadje naar  Kasteel de Berckt. Even verder  komt u bij de uitkijktoren Baarlo, die lijkt 
op een kasteeltoren. Het panorama op de Maas is prachtig!  Dan struint u geruime tijd langs de Maas door 
de natuurgebieden Berckterveld en Romeinenweerd. Als laatste passeert u de mooie vijver Tangkoel. U 
kunt deze wandeling mooi combineren met wandeling 1452 tot een fijne dagtocht van 21 km en tussen 
door fijn pauzeren bij het eetcafé.  Van maandag t/m vrijdag zijn in het gebouw achter het café vanaf 09.00 
uur heerlijke afhaalbroodjes verkrijgbaar, om mee te nemen, zoals het broodje pikante kip! 
 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,64  km  1.55 uur  32 m  32 m 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres:  Eetcafé De Elze, Baarlosestraat 324. Venlo. Tel: 077-8510873.  Open vanaf 12.00 uur, dinsdag 
gesloten.   Bij het café rijdt u de Schansheideweg in en meteen R de grote parkeerplaats op. 
 

 
 

1458. VENLO 8,6 km  
 

1.   Vanaf de parkeerplaats loopt u naar het café en 
gaat u L. Aan de voorrangsweg gaat u R over het 
tweerichtingen fietspad. Na 250 m, voorbij het 
rechts gelegen sportpark Schansheide (voetbal en 
korfbal),  gaat u aan de 4-sprong RD verder over 
het fietspad.  Na 50 m gaat u, tegenover huisnr. 
317 en aan het einde van de haag, R over het pad  
met links de hoge afrastering van de 
trainingsvelden van HBSV.  Bij de ingang van de 
trainingsvelden gaat u R over het grindpad en ga 
dan meteen L tussen twee bomen door over het 
smalle bospad. Aan de T-splitsing bij hoge gsm-
mast gaat u R over de bosweg.  Aan de 4-sprong 
bij afsluitboom gaat u L over de doodlopende 
smalle asfaltweg. Negeer bospad links. Meteen 
daarna, waar de asfaltweg naar rechts buigt, gaat 
u voor  (gras)heuvel L over het graspaadje.  Steek 
voorzichtig de doorgaande weg (N273) over, ga RD 
door de greppel en loop dan RD over de smalle 
asfaltweg. Na 100 m steekt u bij groot houten 
wegkruis de Moutzdijkweg over en loopt u RD (53) 
over het graspad met links de Springbeek, een 
zijbeek van de Maas. Aan de 3-sprong bij houten 
brug en wandelknooppunt (wkp) 53, gaat u RD (75) 
verder langs de beek.   
 

2. Na 500 m steekt u de asfaltweg over en loopt u   
RD (pijl) over het graspad met rechts de beek en 
links een rechthoekige vijver. Aan de T-splitsing 
bij wkp 75 gaat u L (25) over het graspad met 
rechts de Berendonkse Beek en links de vijver.  
Steek de asfaltweg over en loop RD (pijl) over het 
smalle pad met links de beek, die na ruim 100 m 
naar rechts buigt. Aan de 3-sprong bij wkp 25 gaat 
u L (20) over de klinkerweg.  Aan de 4-sprong bij 
wkp 20 in de buurtschap Hei gaat u RD over de 
asfaltweg, die meteen daarna een veldweg wordt 
en dan passeert u een boomkwekerij. Negeer  
zijpaden en volg de veldweg RD langs de 
bosranden. Na 400 m gaat u aan de 3-sprong, bij 
zitbank en oorlogsmonument bestaande uit 
memoriekruis en grote zwerfsteen, RD (pijl).     
 

(Op 5 dec. 1944 vond hier op de Baarlose Hei een  
drama plaats waarbij zeven jonge jongens om het 
leven kwamen. Officieel is de exacte oorzaak 
onbekend. Hoogstwaarschijnlijk hadden de jongens 
vier tankmijnen, die door de terugtrekkende Duitsers  

 
op vier kruispunten waren geplaatst, verzameld. 
Toen ze hier mee aan het “spelen” waren ontplofte 
een van de tankmijnen en gebeurde het 
verschrikkelijk ongeluk). 
 

Na 400 m gaat u aan de 4-sprong R (pijl) over de 
smalle asfaltweg.  Voorbij ingang van minicamping 
“Heiderust” buigt  de asfaltweg links omhoog.   
100 m verder gaat u aan de 3-sprong bij wkp 30 R 
(33) en ga dan meteen L (pijl) over het fietspad.   
 

3. Steek meteen daarna voorzichtig de twee 
rijbanen, van de doorgaande weg  
(Napoleonsbaan-Noord/N273), over en loop bij 
wegwijzer RD (pijl) over het fietspad.  Na 100 m 
steekt u R (pijl) de Baarlosestraat over en loopt u 
RD over de bosweg.  Let op!  Na bijna 100 m, circa 
10 m vóór de 3-prong bij wkp 33 gaat u R  het 
smalle bospaadje omhoog.  
 

(U kunt hier aan de 3-sprong bij wkp 33 ook RD lopen. 
Vlak daarna aan de T-splitsing bij wkp 31 gaat u R 
(46) over de grind- bosweg met rechts de bosrand. 
Negeer zijpaden. Na  600 m gaat u verder bij **** in dit 
punt).  
 

Let op! Na 200 m, waar het pad links omlaag buigt,  
gaat u aan de 3-sprong, bij op grond liggende 
“oude” takken en hoge boom (op de achterkant 
staan de letters KG),  RD over het smalle bospad.  
 

(Na bladerenval is dit pad soms slecht te zien.  U loopt 
nu parallel aan de links op afstand gelegen bosrand 
en parallel aan de rechts op afstand gelegen 
doorgaande weg)  
 

150 m verder buigt het pad naar links en even 
verder naar rechts, met links beneden een veld- 
grindweg.  Aan het einde, voorbij ijzeren hek, gaat 
u R over de grind- veldweg.  **** Aan de 3-sprong 
bij mooi ijzeren hek en twee mooie 
pilaren/torentjes (een ingang van kasteel) gaat u RD 
door de beukenlaan met links een sloot/golfterrein 
De Berckt. Vlak voor de kruising bij wkp 46 gaat u 
L (40) over het grindpad met links de 
sloot/golfterrein. Bij volgend mooi  ijzeren hek en 
twee mooie pilaren (toegangslaan golfbaanl)  loopt u 
RD over het grindpad  met links de gracht van 
Kasteel De Berckt.   
 

https://www.de-elze.nl/
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4. Bij de ingang van Kasteel De Berckt gaat u aan 
de 3-sprong bij wkp 40 RD (41) over de asfaltweg.      
 

(Het kasteel, dat voor het eerst werd genoemd in 
1219, lag aan de Romeinse weg’ Het huidig kasteel 
is in 1830 gebouwd op de  plek van vorige 16 
eeuwse kasteel. Van 1901 tot in de 2e helft van de 
20e eeuw hebben er verschillende kloosterorden in 
gewoond. Van 1995 is er een evenementen- en 
congrescentrum in gehuisvest.   
 

De route volgend passeert u links een lange muur 
waarin  de letters Kasteel de Berckt. staan).    
 

Aan de kruising bij fietsknooppunt 59 gaat u RD 
(pijl) omlaag.  
 

(Een eindje verder ziet u rechts in de verte de 
Petruskerk (1951-1952) in Baarlo. De vorige kerk, die 
uit 1878 stamde, werd op 18 nov. 1944 door 
terugtrekkende Duitse troepen opgeblazen).    
 

Waar de asfaltweg bij wkp 41 naar rechts buigt 
gaat u L (‘t Hazepaedje) door het klaphek en volg 
bij picknickbanken het graspad naar de 
uitkijktoren Baarlo, die er uit ziet als een echte 
kasteeltoren.  
 

(Op de zijkanten van de toren staan de vier namen 
van de kastelen die  Baarlo rijk is, t.w. Riddergoed De 
Raay, kasteel Scheres, kasteel de Berckt en kasteel 
D’ Erp.  
 

Boven op 10 m hoogte heeft u mooi uitzicht.   
 

Voor u aan de andere kant van de Maas ziet u in het 
kloosterdorp Steyl het H. Geestklooster (1914) van 
de congregatie der Dienaressen van de H. Geest van 
Altijddurende Aanbidding.  De bewoonsters worden 
ook wel de slotzusters of de ‘roze zusters’ genoemd. 
De laatste benaming danken zij aan de kleur van 
habijt, welke roze is. In het klooster wordt 24 uur per 
dag gebeden, Via de kapel kunt u de biddende zuster 
zien.  
 

Bij het veer ziet u het Missieklooster St. Michael 
(1875, missionarissen van Steyl, dat u beslist een 
moet bezoeken. Wandeling 533 Belfeld komt langs 
de kloosters in Steyl  
 

Links van de hoge schoorsteen ziet u de  38 m hoge 
rijksmonumentale watertoren Steyl (1908-1909), die 
in de kloostertuin van het Missiehuis St. 
Michaël staat.  
 

Links ziet u de Links in de verte ziet u de Zuiderbrug in 
Venlo). 
 
Meteen voorbij de uitkijktoren gaat u R via klaphek 
het paadje omlaag. Aan de T-splitsing gaat u L 
over het pad met rechts de Maas.   
 

(Mogelijk komt u hier in het natuurgebied Berckterveld 
Galloway runderen tegen).  
 

Blijf nu geruime tijd dit pad langs de Maas RD 
(pijl/geel-rood) volgen. Na 100 m  steekt u via 
stapstenen een waterstroompje over.  Ruim 300 m  
verder passeert u een overstapje. (Rechts ziet u 
woningen in Tegelen).  Circa 300 m verder passeert 
u het volgende  overstapje met links een vijver, 
een voormalige kleigroeve, gelegen in het 
natuurgebied Romeinenweerd. Na bijna 200 m gaat 
u aan de 3-sprong bij wkp 34 RD (36) verder langs 
de Maas met links een vijver.     
 

5.  200 m verder aan de 3-sprong bij wkp 36  gaat u 
L met rechts een vijver/voormalige kleigroeve.  (U 
verlaat hier de Maas). Voorbij klaphek loopt u de 
dijk omhoog en verlaat u het natuurgebied. Steek 
de asfaltweg (Romeinenweg) over en loop RD (pijl) 
over de asfaltweg. 200 m verder gaat u meteen 
voorbij huisnr. 21 R (pijl) over het graspad met 
rechts het beekje genaamd Tangkoel.     
 

(Als u na 300 m, rechts ziet u hier een woning, het 
eerste bospaadje L neemt, komt u bij een mooi 
vlondertje aan de prachtige vijver die gelegen is in 
het natuurgebied Tangkoel.  De circa 1 hectare grote 
(vis)vijver, die van origine een oude Maasarm is, is 
een belangrijke broedplaats voor o.a. de ijsvogel. Het 
natuurgebied is vernoemd naar de nabijgelegen op 
een zandrug gelegen  boerderij De Tang, welke in 
1406 voor het eerst werd genoemd). 
 

Aan de 3-sprong bij wkp 35 gaat u L (76). 
 

(Als u hier bijna 100 m RD loopt, heeft u mooi zicht op 
de mooie voormalige watermolen, de Watermeule 
genoemd).   
 

Via stalen bruggetje steekt u de (vis)vijver   
Tangkoel  over en loopt u bij infobord en  
afsluitboom RD over de asfaltweg met links 
knotwilgen.   
 

(Voor u ziet u de  H. Jozefkerk (1933-1934) in Hout-
Blerick, waarvan de toren op 20 nov. 1944  door 
terugtrekkende Duisters werd opgeblazen en waarbij 
de kerk vrijwel volledig verwoest werd. In 1952/1953 
werd de kerk herbouwd. 
 

Bij huisnr. 26 passeert u een leuke huisje met 
bijzonder dak.  
 

Bijna aan het einde van de weg bij container ziet u 
(03-2021)  links in weiland twee carnavalswagens 
staan).  
 

Na 400 m steekt u de doorgaande weg over en 
gaat u L over het tweerichtingen fietspad. 100 m 
verder aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD en 
meteen daarna komt u rechts bij Eetcafé De Elze, 
de sponsor van deze wandeling, waar u binnen of 
op het terras nog iets kunt eten of drinken. Het 
personeel verneemt graag wat u van de wandeling 
vindt. Aanrader is het broodje pikante kip! 

 
 
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.  

 


