533 BAARLO 6,6 km -15 km – 17 km – 21 km
www.wandelgidslimburg.com
www.wandelgidszuidlimburg.com

Als u van de waterkant houdt is deze wandeling een prima keuze. Tijdens deze vlakke en gemakkelijke
vice-versa wandeling wandelt u stroomopwaarts over een goed begaanbaar pad naar het dorp Belfeld. .
Tijdens de hele route heeft u mooi uitzicht op de Maas. Aan het eind is een fijn terras en mooie serre.
Tijdens hoog water in de Maas is de wandeling niet mogelijk. Deze wandeling is geschikt voor rolstoelers,
scootmobielen en kinderwagens.
U kunt deze wandeling prima combineren met wandeling 448 tot afstanden van 15 km, 17 km en 21 km.
Ook kunt u hier starten met wandeling 508 naar Venlo (11,6 km), keuze genoeg dus.
GPS-afstand 6600 m, looptijd 1. 20 uur en hoogteverschil 13 m.
Startadres: Parkeerplaats restaurant, Vergelt 21, Baarlo.
(U kunt gratis parkeren op de ruime parkeerplaats).
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533 BAARLO 6,6 km -15 km – 17 km – 21 km
1. Vanaf het restaurant loopt u L omlaag naar de
Maas en steekt via het veerpont de Maas over.
Aan de overkant loopt u de Veerweg omhoog. Na
50 m gaat u R over klinkerpad langs de zitbanken.
Negeer zijpaden en blijf geruime tijd langs de
Maas wandelen. Na circa 750 m steekt u via brug
de circa 1,5 km lange Aalsbeek over en volg
verder het pad met rechts van u de Maas. (Het
brongebied van de Aalsbeek wordt begraasd door
Exmoor pony’s, die afkomstig zijn uit het Verengd
Koninkrijk. Deze sterke pony's leven nog in half wilde
kuddes in het Nationaal Park Exmoor). Aan de 3sprong gaat u RD door het klaphek en volg verder
het pad. (Als het druk is op het fietspad kunt u ook
het linkse hoger gelegen graspaadje nemen op de
grashelling). Na circa 750 m komt via klaphek bij
de Maasstuw van Belfeld.
(De stuw en het sluizencomplex van Belfeld werd in
1926 gebouwd in het kader van het project
Maaskanalisatie o.a. belangrijk voor de afvoer van de
Zuid Limburgse steenkolen. Dit project is in de jaren
dertig van de vorige eeuw uitgevoerd. Hierbij werden
een groot aantal bochten van de voordien
sterk meanderende rivier afgesneden. De Maas werd
hierdoor veel beter geschikt voor de scheepvaart en
het project voorzag eveneens in een snellere
waterafvoer. Daartoe diende de Maas te worden
voorzien van een vijftal stuwen, namelijk te Linne,
Roermond, Belfeld, Afferden/Sambeek en Grave.
Naast elke stuw kwam een sluizencomplex. In 1929
was het gehele Maaskanalisatieproject voltooid. De
sluis Belfeld omvat de Westersluis met een
kolklengte van 260 m en kolkbreedte van 14 m. De
Middensluis en de Oostersluis hebben een kolklengte
van 142 m en een kolkbreedte van 16 m. De stuw
heeft een verval van 6 m).
2. (Rolstoelers en scootmobielen gaan hier L de weg
omhoog. Boven gaat u R en neem het eerste

verharde pad R omlaag naar de Maas). Ga hier RD
de rails over en loop dan RD het verharde pad
omhoog langs de Maas. Na bijna 1 km komt u
aan een 3-sprong bij zitbank en aanlegsteiger van
de rondvaartboot de MaasHopper.
(Met de MaasHopper, een catamaran die
rolstoeltoegankelijk is op de benedenverdieping,
waar ook een ruim minder validentoilet aanwezig is,
kunt u een tochtje over de Maas maken. Zie voor
meer info www.maashopper.nl).
Ga hier in Belfeld L (Maasstraat) over de
klinkerweg. Aan de 3-sprong gaat u RD. Steek
voorzichtig de voorrangsweg (Rijksweg) over en
ga L. Steek RD de rotonde over en u komt bij het
voormalig horecapand.
(Vanaf hier kunt u
wandeling 448 starten).
3.
(Start horecapand). Met uw rug naar de
ingang gaat u RD en steek RD de rotonde over
richting Reuver. Na 40 m gaat u R (Maasstraat).
Aan de 3-sprong RD. Aan de Maas gaat u R over
het pad langs de Maas. Na bijna 1 km komt u bij
de Maasstuw van Belfeld.
(Rolstoelers en
scootmobielen gaan hier R het pad omhoog. Boven
L en neem de eerste verharde weg L omlaag naar
de Maas). Steek de rails over en ga RD door het
klaphek. Volg geruime tijd het pad langs de Maas
. (Als het druk is op het fietspad kunt u ook het
rechtse hoger gelegen graspaadje nemen op de
grashelling). Na circa 750 m gaat u door het
volgende klaphek. Meteen daarna gaat aan de 3sprong RD verder langs de Maas. Steek via brug
de Aalsbeek over. Negeer zijpaden en volg het
pad RD met links van u de Maas. Steek na 750 m
via het veerpont de Maas weer over. Loop aan de
ander kant RD en u komt meteen bij
de
parkeerplaats.
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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.
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