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Tijdens deze vlakke afwisselende wandeling wandelt u over goed begaanbare bospaadjes en veldwegen 
naar natuurgebied Houthuizerheide.  Dan wandelt u verder naar het prachtige Landgoed Kaldenbroek. Het 
laatste stuk kunt u lekker uitwaaien langs de Maas.  Neem zelf proviand mee. Onderweg staan voldoende 
zitbanken. Deze wandeling is ook leuk voor kinderen want halverwege is een grote speeltuin.   Aan het eind 
is een ruim terras.   
 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,62 km  2.45 uur  22 m  23 m 
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Startadres: Lunchroom Lekker Gewoën, Kloosterstraat 14 A, Grubbenvorst. Tel: 077-3661848. 

 
 

608. GRUBBENVORST 12,6 km 
 

1.   Met uw rug naar de ingang gaat u L.  Aan de 
3-sprong gaat u L. Aan de 5-sprong neemt u de 
tweede weg R met links het Pastoor Vullingsplein 
met kiosk. Aan de 3-sprong gaat u R 
(Venloseweg). Negeer zijweg rechts (Prof. 
Linssenlaan) en zijweg links (Kerkstraat). Voorbij 
huisnr. 22 gaat u R (Merellaan).  Na 100 m gaat u 
L (St. Jans Sleutelbergbos/pijl) over het bospad. 
Negeer zijpaadjes en loop precies RD. Bij 
grasveld loopt u RD met rechts het grasveld. 
Loop dan RD het bos in (pijl).  Aan de ongelijke 4-
srpong RD. Negeer zijpaadjes en volg het pad dat 
na 100 m naar rechts buigt. Aan de T-splitsing 
gaat u voor afrastering L.  Aan de 3-sprong gaat u 
L (groen).  Aan de volgende 3-sprong loopt u RD. 
(U verlaat de groene route). Aan de T-splitsing gaat 
u R.  Aan de volgende T-splitsing gaat u L. 
Meteen daarna voorbij zitbank gaat u L over het 
fietspad.  Negeer zijpaden.   
 

2. Aan de T-splitsing gaat u bij wandelknooppunt 
(wkp) 35 R (38) over de klinkerweg> Negeer bij 
picknickbank zijpad links. De klinkerweg wordt 
een asfaltweg.  Steek de spoorlijn over en aan de 
T-splitsing gaat u R (pijl) over het zandpad met 
links van u het Fresh Park Venlo.   
 

(Op dit bedrijventerrein zijn ruim honderd bedrijven 
verzameld die – direct of indirect– met fresh en food 
aan de slag zijn. Alles is erop gericht om vers 
voedsel op de juiste plek én op het juiste moment te 
leveren). 
 

Op de hoek van de afrastering gaat u L (pijl) over 
het pad.  Aan de 3-sprong gaat L (pijl) langs een 
bedrijf.  Aan de 3-sprong, met 2 bomen in het 
midden, gaat u RD en negeer pad links naar 
hekwerk. Aan de 3-sprong bij zitbank en 
Mariakapelletje loopt u RD (rood) over de 
veldweg. Aan de kruising bij spoorwegovergang 
gaat u L (pijl) over de bosweg, die een eindje 
veder langs een akker loopt. Na bijna 500 m, 
precies waar aan de rechterzijde het bos begint, 
gaat u bij wkp 38 R (41) over het pad langs de 
bosrand.  Waar het bos eindigt, gaat u RD (pijl) 
over de zandweg.  Aan de ruime 3-sprong, met 
enkele bomen, gaat u R  door het bos. Negeer 
pad naar links (pijl). Aan de volgende 3-sprong 
gaat u RD langs een akker met rechts voor u de 
schietbomen van Schutterij St. Jan.  
 

3. Steek voorzichtig de voorrangsweg over en ga 
bij wkp 41 RD (42) over de veldweg. Volg een eind 
verder het paadje vlak langs de bosrand.  Aan het 
eind gaat u in de buurt Lovendaal RD langs 
enkele huizen.  Aan de T-splitsing gaat u bij wkp 
42 L (52).  Na 25 m gaat u R (pijl) over het bospad 
en volg de rode route door het bos. Aan de 
asfaltweg gaat u L en ga dan meteen R (pijl) over 
het bospad. Het pad slingert over enkele 
zandheuveltjes. Aan de 3-sprong gaat u R (pijl).  
U loopt evenwijdig aan de links gelegen 
asfaltweg.  Aan het eind buigt de weg naar links 
(pijl) en ga dan R (pijl) over de asfaltweg langs de 
speeltuin (Mart Roeffen speeltuin/ 
http://www.speeltuinroeffenmart.nl). Aan het einde 
van de speeltuin gaat u bij wkp 52 RD (26/44). 
Loop RD het bos in.  Aan de kruising gaat u RD, 
De asfaltweg wordt een zandweg en volg nu 
geruime tijd deze zand- bosweg, die een eind 
verder langs akkers loopt, RD (pijl) 
 

4. Na 700 m gaat u aan de T-splitsing R 
(26/Meerlose Baan) en steek de spoorlijn Venlo–
Nijmegen (Maaslijn) over. Negeer meteen zijweg 
rechts (Stationsweg). Na 50 m gaat u bij 
afsluitboom  bij wkp 26 L (25) over het fietspad   
Na 50 m bij bordje “wandelpad” gaat u R 
(ruiterroute 50) over het bospad en volg het pad 
door het naaldbos.  
 

(U loopt hier door het natuurgebied Houthuizerheide).   
 

Steek de bosweg over en loop RD (rood).  Let op!  
Aan de volgende bosweg, gaat u R (rode stip op 
boom) richting afsluitboom. Voorbij de 
afsluitboom gaat u R over de zandweg.  Aan de T-
splitsing voor bedrijf gaat u L (pijl/rr 36) over de 
veldweg.  Volg de weg RD langs een grote 
plantenkwekerij. Aan het eind voorbij manege 
gaat u R (pijl) over het bospad.  Aan het eind 
loopt u R naar de ongelijke 4-sprong.   
 

(Als u hier R gaat, dan komt u na 40 m bij de mooie 
H. Familiekapel ook wel het Houthuizerkapelke 
genoemd. Bij de kapel staan ook zitbanken, een 
mooie pauzeplek. De kapel is gebouwd in 1947 door 
de bewoners van dit buurtschap uit dank dat tijdens 
de Tweede Wereldoorlog niemand van deze 
gemeenschap gestorven is door oorlogsgeweld. De 
kapel is altijd open en wordt veel bezocht door 
wandelaars van het Pieterpad). 
 

http://www.lekkergewoen.nl/
http://www.speeltuinroeffenmart.nl/
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5. Aan de ongelijke 4-sprong bij wkp 27 in de 
buurtschap Holthuizen gaat u L. Na 10 m gaat u R 
(huisnrs 11 en 13) de klinkerweg omlaag, die na 
100 m een grindweg wordt. Aan de T-splitsing 
gaat u R over de klinkerweg.  Waar de klinkerweg 
na 100 m bij woning naar links buigt, gaat u bij 
wkp 83 RD (31) over het graspad dat na circa 100 
m langs de bosrand loopt. Na 300 m, waar het 
slootje iets naar links buigt, gaat u RD over het 
graspad langs een kleine vijver en loop dan 
verder RD langs het slootje.  
 

(Rechts ziet u het prachtige landgoed Kaldenbroek).   
 

Aan het eind bij “Huis Kaldenbroek” gaat u bij 
wkp 31 L (30) over de veldweg.   Negeer na 100 m 
veldweg rechts.   
 

(Op het landgoed staat Huis Kaldenbroek, een eind 
14e eeuws oud landhuis waarvan de fundamenten 
dateren uit de 13e eeuw. In de loop der eeuwen is 
het huis vele malen verbouwd. Momenteel (2020) zijn 
er vakantiewoningen in gehuisvest. Sinds 2006 is 
Stichting Limburgs Landschap grotendeels eigenaar 
van het landgoed).  
 

6. Steek na 500 m schuin rechts de doorgaande 
weg over en loop RD over de veldweg langs 
huisnr. 78.  Aan de 3-sprong bij wkp 30 gaat u RD 
(34). Voorbij 3 bomen buigt het pad naar rechts 
(pijl). In de verte ziet u al de kerk van 
Grubbenvorst.  Na 300 m passeert u een vijver. 
De weg buigt naar rechts en naar links. Aan de Y-
splitsing gaat u L.  Aan de 3-sprong bij zitbank 
gaat u RD met links nog steeds de Maas.  Negeer 
na 600 m zijpad links. Vlak daarna gaat u bij 
zitbank en wkp 34 R (33/Dorpstraat) over de 
asfaltweg richting de kerk. Aan de 4-sprong bij de 
Onze Lieve Vrouwekerk gaat u RD (Dorpstraat).  
 

(De vorige kerk, die voor het grootste deel uit de 15e 
/16e eeuw stamde en de gotische toren die uit circa 
1415 stamde, werden op  24 nov.1944 door 
terugtrekkende Duitse troepen verwoest. De huidige 
kerk is gebouwd in 1952. De toren werd in 1955-1956 
gerealiseerd. Aan de zijkant bevindt zicht de St. 
Janskapel).  
 

Aan de volgende 4-sprong gaat u RD langs het 
plein. Aan de 5-sprong gaat u RD terug naar de 
lunchroom, de sponsor van deze wandeling, waar 
u nog iets kunt eten of drinken.  

   
Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   


