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Tijdens deze vlakke en gemakkelijke wandeling wordt u verrast hoe mooi en rustig wandelen het in deze 
omgeving is.  Over veldwegen en paden wandelt u naar Linne waar u een mooi uitzicht heeft op de Maas. 
Hier kunt u fijn pauzeren bij café De Harmonie met ruim terras.  De terugweg gaat o.a. over het 
Weerdervoetpad naar de Maas. Hier kunt u even naar de imposante Maasstuw lopen.  Aan het eind komt u 
vlak langs  Clauscentrale.   
 
Startadres: Smedenhuys, Kerkstraat 34,  Brachterbeek (Maasbracht). 
Parkeer in de straat. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 9,86 km  2.10 uur  20 m  65nm 

 
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.   
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1.   Met uw rug naarhuisnr. 34 gaat u R. Negeer  
zijweg links en rechts. Aan de rotonde gaat u R 
(Stationsweg). Negeer zijweg links (Oliestraat).   
Na 100 m gaat u L (Broekstraat).  Negeer 
zijwegen. Na circa 300 m verlaat u de bebouwde 
kom. De Broekstraat  wordt een smalle asfaltweg. 
Negeer veldweg links. Even verder wordt de 
smalle asfaltweg een grindweg.   
 

2.   Aan de 3-sprong bij wandelknooppunt (wkp) 
46  en bij zitbank gaat u L (43) langs de bosrand.  
Aan de 3-sprong bij wkp 43 en bij bord “Essent” 
RD (41).  Na 50 m steekt u een beekje over en ga 
dan meteen R langs de afsluitboom over het 
graspad. Volg het pad met even verder rechts van 
u de Vlootbeek.  Voorbij afsluitboom gaat u bij 
wkp 41 R over de asfaltweg verder langs de 
Vlootbeek.  Aan de T-splitsing bij de brug gaat u 
L (gele pijl) over de asfaltweg.  Aan de 3-sprong, 
met boom in het midden en bij zitbank, gaat u   R 
(Weerd) over de doodlopende weg.  
 

(Meteen rechts passeert u de herinneringsplek aan 
de 52 jarige M. van den Vorst, die hier op 9 januari 
2011 verdronk. Tijdens hoogwater probeerde hij zijn 
hond uit het water te redden. De hond kwam levend 
uit het water).  
 

U wandelt door de buurtschap Weerd.   
 

(Links ziet u rechts kasteel Heysterum, dat gelegen is 
in de uiterwaarden van de Maas in het natuurgebied 
Linnerweerd. Het uit de 18e eeuw stammende 
buitenverblijf wordt omringd door een kasteelpark 
met eeuwenoude bomen waaronder de grootste en 
oudste plataan van Nederland. Het is niet te 
bezichtigen). 
 

3. U passeert rechts een boerderij en loop RD 
over het verharde pad/veldweg.  
 

(Rechts ziet u de kerktoren van de St. Martinuskerk 
(1897) Linne).  
 

Aan de 3-sprong steekt u R via bruggetje de 
Vlootbeek over en ga dan meteen bij infobord L 
door het klaphek. Volg het pad met links van u de 
Vlootbeek en rechts het clubhuis van schutterij 
St. Martinus. Via volgend klaphek steekt u de 
grindweg over en volg verder het smalle pad.  
Aan het eind loopt u RD naar de parkeerplaats en 
u komt aan de Maas.  Ga dan R naar de asfaltweg 
en ga L (Schoorweg) omhoog. (U heeft hier mooi 
uitzicht op de Maas).  Bij 2 zitbanken en wkp 50 
buigt de weg naar rechts (45)  en heet dan 
Kloosterstraat. Aan de 3-sprong RD.  
 

4. Aan de kruising gaat u RD (Grotestraat).  Aan 
volgende kruising bij parkeerplaats en café De 
Harmonie, een leuke pauzeplek met terras na 4,8 

km, gaat u R (Visserstraat) omlaag. Beneden aan 
de T-splitsing gaat u L (geel/roze) over de smalle 
asfaltweg.  Aan de 3-sprong RD. Aan de 4-sprong 
bij de hoger gelegen  St. Martinuskerk (1897) 
loopt u  RD (Oeveren).  Na 50 m gaat u bij zitbank 
R (fietsroute 84/geel/roze) over het asfaltpad met 
links van u speeltuin Weerderhof en rechts de 
schietboom met twee kogelvangers van schutterij 
St. Martinus (1907). Via bruggetje steekt u de 
Vlootbeek over. Meteen daarna aan de Y-splitsing 
gaat u R (geel/rood) over het verharde smalle pad 
gelegen tussen laagstamboomgaarden. Bij de 
twee inritten van het rijksmonumentale grote 
buitengoed/kasteel Ravensberg, Mariakapelletje 
aan boom, platanenlaan en wkp 40 loopt u RD 
(60) (Dus bij verkeersspiegel even R en dan meteen 
L over het zand/grindpad). Aan de 4-sprong bij 
verkeersspiegel gaat u R  (geel) over de smalle 
asfaltweg.  Bij 2 zitbanken en picknickbank en 
wkp 32 buigt de weg naar links.   
 

5. Aan de 3-sprong gaat u RD (60) over de 
veldweg met rechts van u de Maas.  
 

(Als u hier R via de houten brug de vistrap in de 
Maas oversteekt en de klinkerweg omhoog loopt, dan 
steekt u boven via de volgende brug de 
waterkrachtcentrale Linne (1989) over, die jaarlijks 
ruim 30 miljoen kilowatt uur Groene Stroom levert 
voor circa 9000 huishoudens. (Zie infobord). Even 
verder steekt u via de houten brug de Maas en de 
stuw Linne,  die in okt. 1925 door Koningin 
Wilhelmina in dienst is gesteld, over. U komt dan bij 
een picknickbank en infobord waar u mooi zicht heeft 
op de stuw. Beslist de moeite waard).  
 

Aan de 3-sprong bij wkp 60 gaat u RD (41). Volg 
nu 1 km de veldweg met rechts van u een inham 
van de Maas en voor u de gasgestookte Claus 
Centrale met de twee 120 m hoge koeltorens.. 
Aan de 3-sprong  gaat u L (gele pijl).  Na ruim 50  
m gaat u bij wkp 41 en afsluitboom R (43) over 
het graspad en volg het pad met links van u de 
Vlootbeek. Aan de asfaltweg gaat u L.  Aan de 3-
sprong bij bord “Essent” en wkp 43 gaat u R (92).   
 

6. Volg geruime tijd de asaltweg. Negeer veldweg 
links. Aan de 3-sprong voorbij zitbank gaat u  L. 
(Dit is tegenover de Clauscentrale). De weg buigt 
naar rechts. Neem nu de eerste weg L 
(Oliestraat).  Negeer zijwegen. Aan de T-splitsing 
gaat u R (Stationsstraat). Aan de rotonde gaat u L 
(Kerkstraat). Negeer zijweg links en rechts. U  
komt weer bij het startpunt. 


