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Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u langs bosranden en o.a. aspergevelden naar de buurtschap
Rinkesfort. Dan wandelt u een mooi stuk langs de Kwistbeek door graslanden. Na 6,7 km komt u bij een
picknickplek met zitbanken. De terugweg gaat via zanderig paden door de bossen van de Kesselsche
Bergen. Dan passeert u het mooie Chateau De Raay. Aan het eind kunt u nog kasteel d’Erp, wasplaats De
Sprunk en de watermolen van Baarlo bezoeken. Neem zelf proviand mee voor onderweg.
GPS-afstand 11200 m, looptijd 2.15 uur en hoogteverschil 10 m.
Startadres: Kerk van Baarlo, Markt 1, Baarlo.
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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463 BAARLO 11,2 km
1. Met uw rug naar de ingang van de
parkeerplaats waar de H. Petruskerk (1952), groot
H. Hartbeeld (1921), kunstwerk “gordiaanse
knoop”, maquette Baarlo en waterpomp staan,
loopt
u
RD
(Grote
Straat)
over
de
eenrichtingsweg door de leuke winkelstraat met
meteen rechts aan muur een “Ode aan Baolder.
(De vorige kerk (1878), werd op 18 nov. 1944 zoals
zo vele andere kerken in deze regio door
terugtrekkende Duitse troepen opgeblazen. De
huidige kerk werd gebouwd in 1951/1952, de toren in
1955. In de kerk bevinden zich zeven oude
grafstenen en zeven oude grafkruisen).
Negeer zijwegen. Na ruim 300 m, bij het links op
afstand staande grote kunstwerk “verbinding”
van de kunstenaar Tajiri, steekt u via
oversteekplaats/verkeerslichten de doorgaande
weg (Napoleonsbaan) over en gaat u L over het
twee richtingen fietspad. Vlak daarna gaat u R
(Bong). Na 100 m aan de 4-sprong gaat u verder
RD (Bong). 100 m verder steekt u de Kwistbeek,
een zijbeek van de Maas over, over. Na circa 50 m
gaat u bij wandelknooppunt (wkp) 60 L
(80/Scheresweg) over de doodlopende smalle
asfaltweg Aan de 3-sprong RD. Bij speeltuintje
en trafokast gaat u R over het tegelpad en loop
dan RD (Kuukven) met links het hoge kunstwerk
“Levenskunst”. Negeer zijwegen en blijf RD over
het trottoir lopen langs de witte bruggetjes. Na
300 m, aan het eind van het trottoir, gaat u RD
over de smalle asfaltweg en even verder passeert
u het bord “Einde bebouwde kom Baarlo”.
2. Na 200 m gaat u net vóór wit huis (nr. 58/laatste
huis, R over de veldweg die meteen naar links
buigt. U passeert het links gelegen schietterrein
“Cleyne Bondingh” van schutterij Sint Antonius
en Sint Petrus waarop vijf schietpalen met
kogelvangers staan.
(De schutterij Sint Antonius en Sint Petrus Baarlo is
in 1875 opgericht als schutterij en ziekenfonds, de
eerste sociale voorziening in Baarlo. Het vermoeden
bestaat dat de oorsprong van de huidige schutterij ligt
bij schutterij Sint Antonius & Sint Urbanus, een oud
broederschap die nu nog bestaat en leeft van de
opbrengsten uit hun bezittingen en die nog elk jaar
haar koningsschieten houdt. Je kunt hier alleen lid
van worden als je aan bepaalde eisen voldoet zoals
in Baarlo geboren zijn of gehuwd bent met iemand
die in Baarlo geboren is).
Loop dan RD omhoog met boven links de
bosrand en rechts op afstand sportpark De
Meeren. Na 250 m loopt u RD het Boekenderbos
in. Negeer zijpaden. Aan de T-splitsing gaat u R
(gele pijl). Aan de 4-sprong, met rechts een
akker, gaat u RD (gele pijl). Aan de volgende T-

splitsing gaat u R (gele pijl).
Steek de
doorgaande weg over en loop RD (pijl) met links
de bosrand. Aan de 3-sprong bij zitbank en wkp
52 gaat u verder RD (51) over pad dat na 100 m
links het bos inbuigt en bij woning (nr.3) een
smalle asfaltweg wordt. Aan de 3-sprong bij wkp
51 gaat u R (55).
3. Aan de voorrangsweg, aan de rand van de
buurtschap Soeterbeek, gaat u L en u steekt weer
de Kwistbeek over. Meteen daarna gaat u voorbij
wkp 55 L (Rinkesfort) met links beneden de beek.
Volg nu geruime tijd deze rustige asfaltweg. (Na
ruim 300 m passeert u een zitbank). Na 800 m gaat
u aan de kruising bij Mariakapel (1772/Maria van
Rinkesfort) in de buurtschap Rinkesfort L (rr.
25/Breestraat) richting Baarlo. 150 m voorbij het
leuke huisje (1871), waarvoor een afgezaagde eik
staat, gaat u bij wkp 42 R (40) over het graspad
met links de Kwistbeek. Blijf nu geruime het
graspad met links de beek volgen. (Na 100 m
passeert u een stuw). Na circa 750 m buigt het
graspad en beek naar links. Meteen daarna gaat
u bij wkp 40 L (70) over de grindweg. Negeer
zijpaden en blijf de grindweg, die vlak daarna een
grind- bosweg wordt, RD volgen.
4. Na 600 m, 100 m voorbij hoogspanningskabels,
gaat u R (pijl). Let op! Ga nu meteen R over de
brede zandweg met rechts afrastering van
weiland en links een (laurier)plantage. (U loopt
dus
parallel
aan
de
rechts
hangende
hoogspanningskabels). Na bijna 300 m wordt de
zandweg een bosweg. 150 m verder gaat u L over
het smalle bospad dat na bijna 300 m naar links
buigt. Aan de T-splitsing gaat u R (rr 25/pijl).
Steek bij picknickbanken, een prima pauzeplekje
na 6,7 km lopen, de doorgaande weg over en loop
RD (gele pijl) over de brede bosweg met links een
asfalt- fietspad. Negeer zijpaden. Na 400 m, waar
de bosweg/fietspad beginnen te dalen, gaat u aan
de 4-sprong bij wkp 70 L (82) de brede bosweg
omhoog.
5. Negeer na 100 m zijpaadje rechts en 50 m
verder smal zijpad links. Let op! 50 m verder gaat
u R (rode stip op boom) het smalle paadje
omhoog en volg het dalende en stijgende smalle
bospad. Na 150 m gaat u aan de kruising RD
omhoog. Aan de T-splitsing gaat u L omhoog. Na
100 m gaat u aan de 3-sprong R (rode stip op
boom) het smalle pad omlaag en even verder
loopt u langs de bosrand en weiland/boomgaard.
Aan de T-splitsing bij breed ijzeren hek gaat u R
over de brede grindweg met rechts een asfaltfietspad. Meteen daarna gaat u L over bospad.
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u RD
(rood/wandelaar).

Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R (rood) en
meteen daarna gaat u L (rood) over het bospad.
Aan de volgende T-splitsing gaat u L. (U verlaat
hier rood/wandelaar). Aan de kruising gaat u R.
6. Waar boven het pad naar rechts buigt, gaat u
RD. Meteen daarna aan de T- splitsing gaat u L
(rood) omhoog. Na 100 m gaat u beneden aan de
T-splitsing R (rood). Aan de Y-splitsing gaat u R
(rood) omhoog. Let op!. Waar het pad na 200 m
naar rechts en meteen naar links buigt, gaat u
aan de 4-sprong R (rode stip op boom) het pad
omlaag richting tuinbouwtunnels. (U verlaat hier
de rood/wandelaar). Beneden aan de T-splitsing
gaat u L met rechts een gebouw horend bij
paardenfokkerij. Bij breed ijzeren toegangshek
gaat u L (Bevrijdingsdreef) over de bosweg. Vlak
daarna bij bord van paardenfokkerij “Stal
Hendrix” gaat u R over het brede bospad. Negeer
zijpaden. Aan de 4-sprong, einde rechts gelegen
paardendressuur- hindernisbaan, gaat u R
omhoog. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u RD
verder omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u
L. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD. Aan
de 4-sprong gaat u R omlaag en u verlaat het bos.
(Beneden voorbij de wit-rode afsluitpaaltjes passeert
u rechts de voormalig kasteelhoeve (1881nu
woningen)).
Bij een op de grond liggende ronde molensteen
en tegenover weiland, waarin kunstwerken staan,
gaat u bij trafokast L door de opening in
beukenhaag en loop dan RD over de kasseienweg
met links kasteel De Raay.
(Het kasteel werd in 1236 gebouwd door de
kasteelheer Tilman van Raade (Raay). Van de 15e tot
de 19e eeuw werd het riddergoed De Raay bewoond
door verschillende adellijke families. Van 1937 tot
circa 1995 was het kasteel in gebruik als klooster van
de Missiezusters van de H. Familie. In 1850 werd het
kasteel gerenoveerd, waarbij de toenmalige eigenaar
een kapconstructie in chaletvorm liet aanbrengen. Na
lange leegstand is in 1999 een 4 jaar durende
ingrijpende renovatie begonnen. Sinds 2003 is het
een hotel (Pillows Charme hotel) met in de enorme
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glazen serre op de plaats, waar vroeger de
hoofdingang van het kasteel was, restaurant “de tuin
van de barones”
7. Voorbij het kasteel gaat u R over de asfaltweg
langs de parkeerplaatsen met rechts op het
grasveld een groot aardewerk Christusbeeld.
(Sinds 3 sept. 1944 staat hier op een bakstenen
sokkel het grote aardewerk Christusbeeld. dat later
na de bevrijding van Baarlo (21 nov. 1944) het
bevrijdingsmonument van Baarlo werd).
Bij de uitgang van het kasteelterrein gaat u R
over twee richtingen fietspad.
(Hier aan de doorgaande weg ziet u links een
vliegtuig type Starfighter, dat staat op het terrein van
het bedrijf PS Aero. Op het terrein en in loodsen
staan nog zo’n vijftig toestellen variërend van
straaljagers
tot
helikopters.
Maar
ook
passagiersvliegtuigen, zoals de Fokker F27 waarmee
André Rieu met zijn orkest de wereld rond vloog.
Belangstelling loop dan hier even naar L).
Vlak daarna bij de H. Familiekapel (2001/zie
infobordje) steekt u via de oversteekplaats de
doorgaande weg (Napoleonsbaan) over en loopt
u RD (Diepenbroeklaan). (Bij de ingang van de
grote parkeerplaats van de Aldi gaat u links over het
trottoir lopen). Na 200 m gaat u aan de 4-sprong L
(Helling) over de klinkerweg en u loopt de
bebouwde kom van Baarlo, het kastelen en
Maasdorp binnen. Negeer zijwegen en volg
geruime tijd de klinkerweg RD.
(Na 400 m steekt u via brug weer de Kwistbeek over.
Bij wkp 91 en leuk huisje (nr.43) gaat u RD. Bij wkp
90 gaat u verder RD (67)).
Na 800 m bij de St Annakapel (1674) met de
gezwenkte topgevel gaat de weg Helling over in
de Hoogstraat. Negeer zijwegen en na 250 komt u
weer bij de Markt.
Als u meteen op de Markt R omlaag loopt, dan
komt u beneden bij de wasplaats De Sprunk, de
watermolen
Baarlo
en
kasteel
D’Erp.

Wasplaats De Sprunk
De naam van deze wasplaats De Sprunk betekent watersprong. In het bassin wordt het water opgevangen met
een overloop naar de Kwistbeek. Vanaf de Middeleeuwen werd deze waterpoel gebruikt als drinkplaats voor het
vee dat graasde in de uiterwaarden van de Maas. Het vee keerde in de avond met hun scheper terug naar het
dorp. Vanaf het begin van de 19e eeuw kreeg deze sprunk de functie van dorpswasplaats. Het huidige bouwwerk
dateert uit 1870. De vrouwen uit het dorp kwamen met kruiwagens en manden vol wasgoed naar de Sprunk om
hier hun was te doen. Als vanzelfsprekend werd het belangrijkste dorpsnieuws hier besproken.
Watermolen Baarlo
De molen wordt voor het eerst genoemd in 1326. Het huidige gebouw dateert uit het begin van de 17e eeuw.
Aan de zijkant bevindt zich het waterrad. Voor meer info zie infobordje hangend aan muur watermolen.
Tegenwoordig is de molen geopend en in bedrijf op zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.
Kasteel D’Erp.
De naam d'Erp is ontleend aan de laatste adellijke familie die het kasteel bewoonde. Het kasteel, een
oorspronkelijk oude burcht die rond 1200 gebouwd is, heeft een bewogen geschiedenis gehad. In 1543 bezoekt
Karel V het kasteel en in 1572 plunderen de Geuzen de vesting en steken deze 5 jaar later in brand. In 1590 is het
kasteel herbouwd door de toenmalige bewoner Sybert III van Eyll. Bij het kasteel, particulier bezit, staat het grote
kunstwerk “Granny’s knot”, dat een onderdeel is van de kunstroute Baarlo, die verkrijgbaar is bij het VVV.

