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Tijdens deze vlakke en afwisselende wandeling wandelt u langs leuke beekjes naar het bosgebied Groote 
Broek. Dan loopt u door het schitterende natuurgebied Castenrayse Vennen, een ware sprookjeswereld. 
Het is een ruig gebied dus doe goede wandelschoenen aan. De terugweg gaat langs nog wat mooie vennen 
en dan over veldwegen langs akkers en boerderijen. Het laatste stuk loopt een mooi stuk langs de 
Kabroekse beek. Neem zelf proviand en een dekentje mee, dan kunt u heerlijk aan een vennetje pauzeren.    
 

Startadres: Parkeerplaats voor Aldi, Loevestraat 50, Horst. 
(In het centrum kunt u maar 2 uur parkeren. Parkeer gratis voor de Aldi aan de straat (Niet op de parkeerplaats 
(max. 1 uur)). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,22 km  2.40 uur  1 m 1  m 

 
   
 
Medio maart 2022 zijn er werkzaamheden begonnen die wel 1 jaar kunnen duren. In deze tijd zijn wandelpaden 

afgesloten! 
 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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711. HORST 12,2 km 
 
1.   Met uw rug naar de Aldi gaat u R. Neem nu de 
eerste weg L (Thomeerstraat).  **** Aan de T-
splitsing gaat u L (Deken Creemerstraat).  Meteen 
daarna loopt u R via hek de begraafplaats en 
steek deze RD over. Aan de andere kant verlaat u 
de begraafplaats en loop RD (Van der Hortsplein) 
over de klinkerweg weg door de wijk De Risselt.  
Aan de 3-sprong voor plein gaat u L langs huisnr. 
32. Aan de T-splitsing gaat u L (Van 
Bronckhorststraat.  Neem nu de eerste weg R 
(van Sonsveldstraat).  Negeer zijweg links en 
rechts en volg RD  de asfaltweg, die dan van 
Schaesbergstraat heet.  Waar de deze weg bij 
huisnr.3 naar links buigt, gaat u RD over het rood 
gekleurde fietspad. Aan de T-splitsing gaat u L 
met rechts de autoweg A-73. (Een eind verder kunt 
u links over het trottoir lopen).  
 

2. Na 400 m gaat u R en vlak daarna gaat u R 
(Wittebrugweg) onder het autowegviaduct 
(Wittebrug) door. Via brug steekt u de Groote 
Molenbeek over. Meteen na de brug gaat u bij   
enkele keien L over het grindpad.  Negeer 2 
zijpaden rechts en ga 10 m verder gaat u R het 
natuureducatieterrein D’n Rouwen Hook in. (U 
maakt hier een klein rondje).  Volg het pad dat bij  
picknickbank links langs een vijver buigt.  U 
verlaat het natuurgebiedje en ga R over de 
grindweg, die u net verlaten heeft. met rechts de 
sportvelden. Even verder ziet u links de 
Tarzanbrug.  
 

(Deze brug is in 2019 in opdracht van de gemeente 
Horst gemaakt door de 16 jarige Nick Camps uit 
Venray als werkstuk voor zijn vmbo-examen 
timmerman). 
 

Aan de 3-sprong voor kasteelruïne gaat u RD.  
Aan de kruising bij bruggen gaat u RD 
 

(Als u hier R de brug oversteekt dan komt u bij de 
uitkijktoren, die staat  bij de prachtig door vrijwilligers 
gerestaureerde kasteelruïne Huys ter Horst, dat voor 
het eerst genoemd werd rond 1300).   
 

Aan de 3-sprong bij huisnr. 1 gaat u verder RD 
(rood/geel).  Na 50 m gaat u bij afsluitboom L over 
de veldweg met links de Groote Molenbeek en 
even verder rechts de grote roeivijver. Waar na 
200 m bij trafokast het pad naar rechts buigt, gaat 
u L (mg) over het pad en blijf verder langs de 
beek lopen.  
 

3.  Steek bij de brug voorzichtig de doorgaande 
weg (Tienrayseweg) over en ga L (pijl) over het 
fietspad.  Loop onder het autowegviaduct van de 
A-73 door. Aan de T-splitsing, waar de 
doorgaande weg weg naar links buigt,  gaat u R  
(Venrayseweg)  Na ruim 300 m gaat u bij huisnr. 

121 L (mg) over de grindweg. Na bijna 200 m 
loopt u bij de bosrand RD (geen pad).  Na 30 m 
gaat u R (mg) over het bospaadje.  Aan de T-
splitsing voor  beek gaat u R (mg).  Volg geruime 
het pad met links het beekje Schoot tijd. Na 600 m   
bij boerderij loopt u RD over het graspad met 
rechts de beek.  Na 700 m gaat u aan de T-
splitsing voor koepels L (mg) met rechts het 
beekje Diepe Leng.  Steek de asfaltweg over en 
loop RD over het graspad dat rechts langs de 
beek loopt. Aan de T-splitsing van beekjes gaat u 
R met rechts het beekje Molenberg. Neem de 
eerste brug (rioolbuis) L en ga meteen R verder 
langs de beek.  
 

4. Aan het eind, u verlaat hier het beekje. buigt 
het pad links (mg) het natuurgebied Castenrayse 
Vennen in.  Volg nu geruime tijd dit 
sprookjesachtige paadje door het moerasgebied. 
Aan de T-splitsing voor beek gaat u L (mg).. 
(Soms moet u over wat boomstammetjes lopen).  
Vlak voor mooi ven buigt het pad naar links (mg).  
Via klaphek verlaat u het natuurgebied en volg 
het bospaadje (mg).   Het pad buigt naar links en 
op de hoek van de afrastering loopt u schuin 
rechts (mg) door het veld.  
 

(Na 100 m komt u bij een mooi ven waar u aan de 
overkant lekker in het gras kunt pauzeren).   
 

Volg RD het graspad naar links langs een 
alleenstaande boom, ga dan R naar de bosrand 
en ga L langs de afrastering. Negeer graspad 
links (mg) en blijf vlak langs de afrastering lopen, 
evenwijdig aan de rechts gelegen weg.   
 

5. Ga aan het eind R door het klaphek. Steek bij 
wandelknooppunt (wkp)  71 de grindweg over en 
ga RD (72) over de veldweg langs de bosrand.  De 
weg loopt even door het bos en bij akker passeert 
u een zitbank.  Aan de kruising bij wkp 72 gaat u 
L (73) over de veldweg.  Aan de kruising van 
veldwegen en bij betonnen paaltje gaat u RD en 
volg geruime tijd de veldweg RD. Aan de T-
splitsing bij wkp 74 gaat u R (48) over de 
asfaltweg.  Aan de T-splitsing bij wkp 48 gaat u L 
(47).  Tegenover huisnr. 9c gaat u R (Seurenweg) 
langs de tuinkassen. Bij de beek, infobord  en 
wkp 47 gaat u RD.  Aan de voorrangsweg gaat u L 
en u loopt weer Horst binnen.  Na 100 m gaat u R 
(Afhangweg)n langs de Luciakapel.   
 

(De kapel werd in 1782 -op de windvaan staat 1783- 
gesticht en is in 1971 gerestaureerd. 50 m verder ziet 
u links een bijzondere buxustuin).   
 

6. Na bijna 200 m net voor de brug gaat u L (95) 
over het graspad met links Kabroekse Beek.  



  blz 3 van 3 

 

Ga een eind verder door het klaphek en ga dan 
meteen R. over grindpad met rechts de beek.  (U 

gaat dus niet over de brug). Bij de volgende brug 
gaat u R de brug over en ga dan meteen L over 
het graspad langs een tuinkas. Steek de 
doorgaande  weg over en loop RD over het pad 
met links de beek.  Na 100 m, aan het eind van 
vijver bij brug, gaat u R over het tegelpad.  Aan 

de T-splitsing gaat u L (Vijverlaan). Negeer 
meteen zijweg rechts (In de Riet).  Negeer nog 2 
zijwegen rechts. Na 200 m gaat u aan de T-
splitsing R (Jacob Merlostraat).  Na 100 m gaat u 
L (Groenewoudstraat) over de eenrichtingsweg. 
Negeer zijwegen. Na 250 m gaat u aan de T-
splitsing L (Loevestraat). Loop RD en na ruim 100 
m komt u weer loop RD naar de Aldi. 

 

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.   

 


