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Aan de rand van het kastelendorp Baarlo ligt Brasserie Hoeve Hofackers met mooi terras.  Tijdens deze 
gemakkelijke en zeer afwisselende wandeling is er genoeg te zien. U wandelt eerst over een rustige weg 
langs fruitteelt naar het witte kasteel De Berckt en via leuke bospaadjes en een graspad komt u bij de vijver 
de Tangkoel waar ook een zitbank staat.  U passeert een bijzonder huis met vistrap en dan wandelt u over 
een dijk met mooi uitzicht op de Maas.   U struint geruime tijd over graspaden langs de Maas en dan bereikt 
u een mooie uitkijktoren met prachtig uitzicht op de Maas.  U loopt weer over een grasdijk en dan loopt u 
door het mooie kasteelpark van Kasteel D’Erp naar de oude watermolen De Sprunk.   Onderweg staan 
enkele zitbanken.   
 

Auteur: Jos Wlazlo   

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

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres: Brasserie Hoeve Hofackers, Vergelt 2 b, Baarlo.  (Momenteel gesloten). 
U kunt ook starten bij kasteel de Berckt, De Berckt 2, Baarlo. Start dan bij parkeerplaats P5. Met uw rug 
naar de parkeerplaats gaat u L over de bos- grindweg met rechts de golfbaan. Ga dan verder bij **** in punt  
1.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,37 km  2.25 uur  22 m  23 m 
 

 
 

                                    1628. BAARLO 10,4 km  
 

1. Met uw rug naar het terras gaat u R en meteen 
daarna gaat u aan de 3-sprong bij 
wandelknooppunt (wkp) 47 RD (45/Vergelt).  Waar 
na bijna 200 m de doorgaande weg naar rechts 
buigt, gaat u bij wkp 45 RD/L (44/Ingweg) over de 
smalle asfaltweg met links de Kwistbeek.   Na 300 
m aan de kruising bij wkp 44 gaat u RD (40) over 
de asfaltweg gelegen tussen laagstam-
boomgaarden. Negeer zijwegen. Na bijna 1 km 
loopt u aan de T-splitsing RD naar het mooie 
witte kasteel De Berckt, waar u op het pleintje, 
met het kunstwerk met de 3 gouden bollen, L 
over het bospad gaat met rechts de gracht.    
 

(Het kasteel, dat voor het eerst werd genoemd in 
1219, lag aan de Romeinse weg (Via Mosae). Het 
huidig kasteel is in 1830 gebouwd op de  plek van 
vorige 16e 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).   
 

Aan de asfaltweg/eikenlaan gaat u R met rechts 
de golfbaan. Na 250 m, einde golfbaan, gaat u  
aan de 4-sprong bij wkp 46 R (31) over de bos-
grindweg met links parkeerplaats P5 en rechts de 
golfbaan. **** Aan de 3-sprong, voor toegangshek 
oprijlaan met 2 pilaren/torentjes, gaat u RD.  Na 
30 m gaat u bij links staand ijzeren hek L over het 
bospad, dat meteen naar rechts omhoog buigt en 
dan loopt u even verder parallel aan de rechts 
beneden gelegen grindweg.    
 

(U kunt hier ook de grindweg RD blijven volgen. Na 
500 m gaat u aan 3-sprong bij wkp  31 RD (34). Ga 
nu verder bij **** in  punt 2). 
 

Aan de T-splitsing gaat u R.  250 m verder, waar 
op grond takken liggen, buigt het pad naar links 
en rechts.  Aan het eind gaat u R over de bosweg.     
 

2.  Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij wkp 
33 RD (31).  Aan de T-splitsing bij zitbank en wkp 
31  gaat u L (34).  **** Aan de 3-sprong voor huis 
gaat u R (pijl) over de veldweg. Aan de T-splitsing 
gaat u L (pijl) over de asfaltweg.  Vlak daarna aan 
de 3-sprong bij trafohuisje gaat u RD 
(Vaerbroekweg). (U verlaat de gele pijl).   Aan de T-
splitsing gaat u R (D’Ohenweg) en meteen daarna 
gaat u nog vóór beekje/sloot L over het graspad 
met rechts de hoge haag en de sloot/beekje 
genaamd de Molen.   

 

(Als u na 300 m een van de bospaden L neemt, dan 
komt u bij de mooie visvijver.   Het gebied rond de 
vijver, welke van origine een oude Maasarm is, is   
een belangrijke broedplaats voor ijsvogels, die er 
tijdens het broedseizoen in groten getale aanwezig 
zijn).  
 

3.  Na 400 m gaat u aan de 3-sprong bij  wkp 35 
RD (37).  
 

(Als u hier aan de 3-sprong L  (76) gaat, dan heeft u 
in het midden van de stalen brug mooi uitzicht op de 
visvijver de Tangkoel. Als u wilt pauzeren loop dan 
door tot aan de overkant waar een zitbank staat).  
 

Na 150 m aan de T-splitsing bij stuw en mooie 
treurwilg gaat u  R (pijl) het betonnen bruggetje 
over en dan passeert u links de prachtige 
voormalige watermolen genaamd “de 
Watermeule” met in de Springbeek de vistrap 
genaamd Meuleke.  
 

(De molen is gebouwd in 1700, vermoedelijk zelfs 
eerder. In 1939 raakte de koren- oliemolen buiten 
gebruik. In 1976 woedde er in de molen een brand, 
waarbij het molenrad verwoest werd. Nu is het een 
woonhuis. Links van de molen ziet u nog twee mooie 
woningen).  
 

Aan de T-splitsing aan de rand van Hout-Blerick 
gaat u L (pijl) over de asfaltweg. Meteen daarna 
aan de 3-sprong bij  wkp 37 gaat u bij ijzeren hek 
R (38) over de grindweg.  
 

(Hier bij wkp 37 ziet u links de rijksmonumentale 
carréhoeve Molenkamp (1837). Naast een 
boerderijfunctie had het pand in de 19e eeuw ook 
een herbergfunctie). 
 

Loop bij pompstation, dat het water van het 
Springbeekje in de Maas pompt, RD het 
trappenpad omhooge boven gaat u R over de 
grasdijk met o. a mooi uitzicht op de Maas en de 
Lambertuskerk (1899-1900) in Tegelen.  
 

(Na 150 m ziet u rechts beneden de achterkant van 
wegkruis).   
 

Let op! Na bijna 400 m, 50 m voorbij kadepaaltje 
nr. 70.073 gaat u L omlaag naar het houten 
klaphek.  Ga door het klaphek en ga dan L over 
het graspad met links afrastering en rechts de 
bosrand. Na 50 m gaat u R over het brede 
graspad met rechts het bos.  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/19e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herberg
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(Mogelijk komt u hier in het natuurgebied langs de 
Maas Galloway runderen tegen).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R en na 30 m gaat u L 
het graspad omlaag. Meteen daarna gaat u R over 
het graspad met links de Maas en aan de 
overkant Tegelen. Na 300 m, bij scheepspaal met 
blauw “hoedje” en bij kiezelstrand buigt het pad 
rechts omhoog. Meteen daarna  aan de 3-sprong 
bij  wkp 36 gaat u L (34).   
 

4. Aan de 3-sprong bij wkp 34 gaat u RD (41).  
Struin nu geruime tijd RD door  het natuurgebied 
Maascorridor met links de Maas.  (U passeert na 
200 m en 500 m een houten overstap). Na bijna 1 
km steekt u via stapstenen het beekje genaamd 
de Brand over en loop RD. 100 m verder  gaat u 
bij uitkijktoren R  omhoog en ga dan L door het 
klaphek en u komt bij uitkijktoren Baarlo.   
 

(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. Sandeling 533 Belfeld komt hier langs. 
 

Bij het veer ziet u het Missieklooster St. Michael 
(1875, missionarissen van Steyl, dat u beslist een 
moet bezoeken. In wandeling 1664 komt u 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 in de verte de Zuiderbrug in Venlo). 
 

Na de uitkijktoren gaat u RD door het smalle 
weiland richting picknickbanken en Petruskerk in 
Baarlo in de verte.  Voorbij klaphek gaat u meteen 
bij wkp 41 L (34) door het klaphek en loop RD 
omlaag. Aan de T-splitsing voor de Maas gaat u R 
(49). 300 m verder gaat u door de nauwe 
doorgang volgt u het pad RD langs de akker.  Aan 
de 3-sprong bij het scheepsvaartbord “Kessel 
Veer” en markeringspaal gaat u R over het 
graspad met rechts de akker en links de bosrand. 

(U verlaat hier de pijl. U loopt dus niet over het 

bruggetje).    
 

5. Na bijna 400 m gaat u boven bij lange ponystal  
L over de asfaltweg. Meteen daarna aan de 3-
sprong gaat u RD (pijl) en na 150 m steekt u via 
brug de Kwistebeek over.  Aan de T-splitsing bij 
wkp 43 gaat u R (38/42). Meteen daarna aan de 3-
sprong gaat u RD (42).   
 

(Bij afbelding van de H. Familiekapel (1900-1944) 
steekt u de Donkerbemden over).  
 

Meteen voorbij de waterkering met het kunstwerk  
“Overhand temple knot” gaat u bij wkp 42 L (95) 
het graspad omhoog en boven loopt u RD over de 
dijk met even verder rondom mooi uitzicht.  
 

(Het kunstwerk is gemaakt door de bekende 
Cobrakunstenaar Tajiri, waarvan vele kunstwerken  
in de vorm van en knoop zijn gemaakt). 
 

Na ruim 500 m bij kadepaaltje nr. 70.037 en bij 
ijzeren hek negeert u pad rechts omlaag. 100 m 
verder, voorbij ijzeren hek, gaat u beneden aan de 
T-splitsing bij wkp 95 R (98) over de 
asfaltweg/eikenlaan.  Na 300 m, meteen voorbij 
het kerkhof, gaat u R over de klinkerweg langs de 
hoofdingang van het kerkhof. Aan de 4-sprong 
gaat u RD over het klinkerpad langs 2 zitbanken 
en ga dan R over de klinkerweg/beukenlaan met 
rechts de  gracht, waarin een kunstwerk staat. U 
passeert u de ingang van Kasteelhoeve D’ Erp.   
 

(De oudste vermelding van het kasteel dateert van 
1326. In 1578 werd het kasteel door brand verwoest. 
Het herstel vond vanaf 1598 plaats. Het kasteel 
bestaat uit drie vleugels rond een bescheiden 
binnenhof met de poorttoren aan de noordwestkant. 
In 1974, toen het kasteel in bezit van de gemeente 
Maasbree was, is het volledig gerestaureerd).  
 

6. Na 20 m gaat u bij zitbank en het kunstwerk 
“Eeuwigheid” R via ijzeren draaihek het 
kasteelpark binnen. Aan de 3-sprong, voor 
houten brug van poorttoren en bij kunstwerk van 
Tajiri, gaat u L met links de speeltuin. Aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD met rechts het 
grote gazon en links het kunstwerk “Eindeloos”.   
Aan de 4-sprong bij wkp  66 en het kunstwerk 
“Granny’s knot” van Tajiri gaat u R (69).  
 

(Als u hier L gaat, dan komt bij de watermolen Baarlo 
(1770/1977zie infobord) en de wasplaats De Sprunk 
(zie infobord)).  
 

Aan de ongelijke 5-sprong bij markeringspaal 
gaat u scherp L richting stenen brug.  Meteen na 
de burg, met links een houten brug en prieeltje,  
gaat u R. Meteen daarna aan de 3-sprong, met 
beuk in het midden, gaat u L.  Na 50 m, vlak voor 
brug, gaat u L over het smalle pad en u steekt bij 
“vijvertje ”de brug over. Meteen voorbij de 
houten brug gaat u aan de T-splitsing R.  Loop 
door tot aan het “stenen” uitkijkheuvel met trap 
en ga L. Negeer zijpaden.  
Bij de grote keien, een aandenken aan het 
hoogwater van 1995, gaat u R door het draaihek 
en dan gaat u R (pijl) langs de asfaltweg met 
rechts de afrastering van het park. Aan de T-
splitsing gaat u R en dan komt u meteen links bij 
het startpunt.  
 

Hoeve Hofackers was, in het verre verleden een 
pachtboerderij, van kasteel d'Erp. 
 
 
 

 


