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Als u van de waterkant houdt, is deze wandeling een prima keuze. Tijdens deze vlakke en gemakkelijke 
wandeling wandelt u stroomopwaarts door de mooie Maasbeemden waar u mogelijk Gallowayrunderen 
tegenkomt naar het dorp Steyl. Hier steekt u via het veerpont de Maas over (0,30).  Dan wandelt u over de 
linkeroever terug langs enkele fraaie waterplassen met veel soorten vogels. Tijdens de hele route heeft u 
mooi uitzicht op de Maas (Tijdens hoog water in de Maas is de wandeling niet mogelijk, wacht dan een paar 
weken).  U kunt deze wandeling combineren met wandeling 533 en naar Belfeld lopen (17,7km).  
 
Startadres: Grand café Sur Meuse, Helling 5, Venlo – Blerick.  
(Bij het café zijn slechts 3 parkeerplaatsen. U kunt beter parkeren op de parkeerplaats aan de overkant bij de brug 
(betaald, max 4 uur). Start de wandeling dan bij punt 2). 
 
Startadres parkeerplaats: Professor Gelissensingel (Bij de brug). (Vanuit Blerick de brug over en meteen R 
omlaag). 
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,47 km  2.30 uur  16 m  72 m 

 

 
 

508. VENLO – Blerick 11,5 km – (17,8 km) 
 
1.  Vanaf het café Sur Meuse loopt u omlaag naar 
de Maas en ga L over het gras langs de Maas.  
Waar het stenen muurtje links eindigt, gaat u 
scherp L via een veerooster omhoog. Boven gaat 
u R langs het fietspad richting brug. Negeer  
zijweg links.  Net vóór de Stadsbrug gaat u L het 
(voetpad) omhoog en steek dan R de brug over. 
Meteen na de brug R het trottoir omlaag langs het 
fietspad en met rechts de parkeerplaats.  
   
2. Steek bij verkeerslichten de weg en fietspad 
over en ga na 10 m R het (voet)pad omlaag naar 
de Maas. U loopt nu over het pad vlak langs de 
Maas. (Aan de overkant ziet u links van de witte 52 m 
hoge kerktoren van de Antonius van Paduakerk café 
Sur Meuse). Negeer zijpaden en aan het eind volgt 
u het asfaltpad omhoog.  Boven aan de 3-sprong 
gaat u RD (Vikingpad). Aan de volgende 3-sprong 
gaat u RD (fietsroute 5)  onder de 
autoweg/Zuiderbrug door.  Volg het fietspad over 
de dijk met mooi uitzicht op de Maas. (Let op 
achteropkomende fietsers).   
 
3. Vlak vóór het eerste links gelegen 
appartementengebouw gaat u scherp R de dijk 
omlaag en ga door het klaphek. Meteen daarna 
gaat  L door het volgende klaphek en volg dan RD 
het graspad naar de Maas. U loopt nu geruime 
langs de Maas door de beemden.  Steek na ruim 1 
km via ijzeren brug een slootje over en volg 
verder het (voet)pad RD.  Negeer zijpaadje links.  
Aan de 3-sprong gaat u RD over de grindweg.  U 
passeert een zitbank (5,8 km).  

In het stadsdeel Steyl (kloosterdorp Steyl) loopt u 
langs de kloostermuur van het Missiehuis St. 
Michael (1880-1884) dat deel uitmaakt van het 
beschermd dorpsgezicht van Steyl en ga dan R. 
Via het veerpont Steyl-Baarlo steekt u de Maas 
over (0,30). (Aan de overkant kunt u pauzeren bij 
d’Heeren van Baerlo).   
 
4. Aan de overkant steekt u meteen R via houten 
brug de Kwistbeek over die hier in Maas stroomt.  
(Als u hier 50 m RD over de asfaltweg loopt, dan 
komt u bij d’Heeren van Baerlo, een leuke 
pauzeplek).  Volg nu RD het pad langs de Maas.  
Na bijna 400 m passeert u een houten overstapje 
en volg verder het pad langs de Maas. Aan de 3-
sprong, met links een klaphek en zitbank, loopt u 
RD. Steek bij stenen een waterstroompje over en 
volg verder het graspad.  U passeert nog twee 
houten overstapjes en u loopt tussen enkele 
fraaie plassen door, die gelegen zijn in het 
natuurgebied Romeinenweerd. (De plassen zijn 
ontstaan in 1996 toen een deel van de 
uiterwaarden werd afgegraven voor kleiwinning. 
Mogelijk komt u hier grazende Galloway runderen 
tegen). Steek na bijna 400 m bij grote boom, een 
prachtig plekje, het Springbeekje over en volg 
verder het pad langs de Maas en na de volgende 
400 m loopt u onder de Zuiderbrug door.  Volg 
verder RD het pad langs de Maas met links het 
Maasoeverpark. Na de brug gaat u door een 
klaphek. Na bijna 700 m gaat u bij 
steiger/passantenhaven L omhoog naar het  
begin.
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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.   
 

 


