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Deze wandeling heeft alles te bieden: Kronkelige bospaadjes, veldwegen, zandgroeves, fraaie 
waterplassen en een mooi kasteel.  Tijdens deze afwisselende en heuvelachtige route wandelt u eerst 
langs het mooie Château Holtmühle en dan loopt u door het bos omhoog naar de eerste zandgroeve.  U 
loopt omlaag tussen enkele mooie waterplassen door en dan volgt u een leuk kronkelend bospaadje langs  
infoborden tot bij een zitbank en waterpoel. Een prima pauzeplekje na 7,5km.  De terugweg loopt u naar de 
volgende groeve met prachtige plassen en via leuke bospaadjes komt u weer bij de fietsbrug. Aan het eind 
passeert u nogmaals het kasteel maar dat is zeker geen straf.  Neem zelf proviand mee voor onderweg.  U 
kunt ook een dekentje meenemen om aan een waterplas te pauzeren.   U kunt de route inkorten tot 10,8 km. 
 

Startadres: Café- zaal Quatre Bras, Roermondseweg 64, Steyl. 
(U kunt tegenover het café parkeren, maar ook in de straat rechts naast het café. (Maasstraat 2).  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,56 km  2.55 uur  39 m  57 m 
 

 
 

822. STEYL 13,6 km – 10,8 km  
 

1.   Met uw rug naar het café gaat u L. Steek  
meteen daarna via oversteekplaats de 
doorgaande weg  over en loop RD de trap met 
leuning  omhoog.  Ga dan L (Triangelstraat) over 
de asfaltweg. Let op! Na 50 m gaat u R over het 
brede fiets- tegelpad. Negeer zijwegen en volg 
geruime tijd het fiets- tegelpad RD door de 
woonwijk.  Na 500 m, aan het einde van het fiets-
tegelpad, steekt u R via de spoorwegovergang  
de Maaslijn (spoorlijn Roermond-Nijmegen) over.  
Negeer meteen bij wandelknooppunt (wkp) 97 
zijweg links (Steenweg) en loop RD (51) omlaag.  
Waar na 150 m de asfaltweg naar links buigt, gaat 
u bij wkp 51 R (52/99Kasteellaan). Na 30 m gaat u 
L (52) het kasteelpark binnen en loop RD 
(Kasteellaan) door de bomenlaan tussen de 
vijvers door.   
 

(Links ziet u het mooie Château Holtmühle, een 
voormalige waterburcht uit de 14e eeuw. Het huidige 
17e -eeuwse hoofdgebouw bevat nog fragmenten van 
het oorspronkelijke 14e-eeuws gebouw 
(keldergewelven)).  
 

Aan de 3-sprong bij de voormalige kasteelhoeve 
(1886-1887/huisnr. 18)  gaat u L over het pad door 
de platanenlaan. (U verlaat de pijl). Na 150 m gaat 
u aan de 4-sprong bij de ingang van de 
kruidentuin Tegelen R (pijl).  
 

(Aan het eind van de wandeling komt u op dit punt 
terug en dan loopt u over het binnenterrein van het 
kasteel).   
 

Negeer zijpad links en loop RD (pijl) over het 
brede graspad (voormalige  oprijlaan kasteel) 
gelegen tussen meidoornhagen. Aan de T-
splitsing bij ijzeren hek, twee stenen zuilen en 
wkp 54 gaat u R (52) over het graspad. Aan de T-
splitsing gaat u L (pijl) en meteen daarna gaat u R 
(pijl) over het twee richtingen fietspad.   
 

(Even verder ziet u links aan de overkant van de 
doorgaande weg schietpalen met kogelvangers van 
de Tegelse schutterijen St. Anthonius (1511) en St. 
Martinus (1846)).  

2. Na 100 m, vlak voor de voorrangsweg, gaat u 
bij sirenepaal  L over het smalle graspad, steek 
via oversteekplaats de 2 rijbanen van de 
doorgaande weg (Steilrandweg) over en ga bij het 
tennispark van Tc Snelle Sprong R. Meteen 
daarna aan de 3-sprong gaat u RD 
(Leemhorsterweg/pijl) over de doodlopende weg, 
die meteen daarna naar links buigt met links het 
tennispark. Negeer zijwegen. Na 150 m, waar de 
doodlopende asfaltweg naar rechts buigt, loopt u 
RD (pijl) de trap met leuning omhoog.  Boven 
gaat u R over het fietspad en steekt via brug de 
snelweg A73 (Echt-Ewijk/Nijmegen) over. Meteen 
na de brug gaat L de trap met leuning omlaag en 
loop dan bij infobord RD (Verlengde Rietweg/pijl) 
over de doodlopende asfaltweg door het 
brongebied van de Aalsbeek.  Bij huisnr. 4 gaat u 
aan de Y-splitsing bij zitbank en infobord R (gele 
pijl) over de bosweg.  Meteen daarna gaat u aan 
de 4-sprong bij wkp 6 R (5) over het bospad met 
links het hellingbos, dat vele mijloenen jaren 
geleden de Maasoever was. Na  400 m gaat u bij 
rood betonnen  paaltje (Solvay pekelleiding) en 
gasleidingpaal L het steile pad omhoog. Boven 
gaat u R over het smalle pad met rechts de 
bosrand en links afrastering weiland.  (Het eind 
van dit pad kan mogelijk in de zomer redelijk 
dichtgegroeid zijn).  Na 100 m gaat u aan de 
bosweg L met rechts de bosrand en links het 
weiland. Aan de 3-sprong loopt u RD langs de 
gele gasleidingpaal. Aan de Y-splitsing, met links 
op afstand een groot huis, gaat u R over de 
grindweg, die bij gasleidingpaal  nr. 5 naar links 
buigt. Aan de kruising bij gele gasleidingpaal 
gaat u R (wit-rood) over de bosweg. Aan de 3-
sprong gaat u RD (pijl) verder door de eikenlaan.   
 

3. Aan de kruising bij infobord “Holtmühle” gaat 
u R. Na 50 m buigt het pad bij breed ijzeren hek 
naar rechts.  Na ruim 50 m gaat u L over het 
smalle paadje met links afrastering van 
zandgroeve, die u even verder goed ziet. Let op! 
Na 150 m gaat u bij  betonblok R over het bospad.  
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Vlak daarna gaat u aan de kruising L over de 
bosweg. Bij kruising, met L toegangshek van de 
klei- zandgroeve, gaat u RD. Aan de 3-sprong 
gaat u RD (5) over het pad dat meteen naar links 
buigt.  Negeer zijpaden. Na 250 m buigt het pad 
naar rechts (pijl) met links nog steeds de 
afrastering van de groeve.  Ruim 50 m verder, 
waar het pad bij picknickbank en  afvalbak weer 
naar rechts buigt, gaat u 10 m voor de 
picknickbank L het steile paadje omlaag. (U 
verlaat de pijl). Beneden gaat u L over de  
zandweg.  Meteen daarna  aan de 3-sprong bij 
ijzeren hek gaat u R over de zand- grindweg en 
even verder loopt u tussen 2 mooie waterplassen.   
 

(Waar een eind verder het pad bij zitbank, een 
genietplekje, naar rechts buigt, heeft u mooi zicht op 
de plas). 
 

4.  Aan de ruime T-splitsing gaat u R. (U verlaat 
hier de pijl).  
 

(Degene die 10,8 km loopt gaat hier L (pijl). Aan de 
Y-splitsing gaat u L over het pad.  Ga dan verder bij 
punt 5).   
 

Aan de 4-sprong gaat u L (pijl). Vlak daarna aan 
de 4-sprong bij wkp 5 gaat u L het smalle 
bospaadje omlaag dat na 150 m rechts omhoog 
buigt. Boven aan de 3-sprong gaat u R en een 
eind verder loopt u tussen 2 heuvels door.   
 

(Links boven ziet u vakantiewoningen gelegen op het 
vakantiepark Droompark Maasduinen).  
 

Aan de bosweg gaat u L. Negeer zijpaden.  Aan 
de 3-sprong gaat u L (pijl/wit-rood) en na 5 m gaat 
u R omlaag en volg het pad RD met links het 
hellingbos en rechts het Maalbeekje dat vaak 
droog staat.  Aan de asfaltweg bij oorlogsbunker 
(1944), die een onderdeel was van een 
verdedigingslinie, infobord en wkp 4 gaat u L (23) 
de asfaltweg omhoog met links vakantiepark 
Droompark Maasduinen en u passeert rechts de 
voormalige hoeve (nr. 24)  Malbeck.   
 

(In 1418 werd de hoeve, die stond op het landgoed 
Malbeck, gebouwd. In 1776 werden de gebouwen op 
het landgoed door brand verwoest. De huidige 
hallenhuisboerderij dateert uit 1776. Pas sinds 1817 
ligt het voormalig landgoed op Nederlands 
grondgebied).  
 

Na 150 m gaat u bij houten afsluitboom R over de 
bosweg.  (U verlaat hier de markeringen). 50 m 
verder gaat u aan de 3-sprong L (pijl 23/W 
(Galgenvenoute)). Negeer zijpaden en volg 
geruime tijd het licht stijgende pad, dat na 250 m 
een stijgend en dalend pad wordt, door de mooie 
natuur.  
  

(Na ruim 50 m passeert u rechts het infobord 
“Kleiputten”. 300 m verder passeert u rechts het 
infobord “Spechtenboom”). 
 

Na 500 m gaat aan de 3-sprong L (pijl 23/W) 
omlaag en u passeert meteen een zitbank, een 
prima pauzeplek na 7,5 km. Meteen daarna  
passeert u links een  waterpoel en bord 

“Amfibieën”. Vlak daarna aan de T-splitsing gaat 
u L (gele pijl) over de bosweg. Na 25 m gaat u R 
het smalle bospad omhoog. Aan de asfaltweg 
gaat u L en meteen daarna aan de 3-sprong bij 
zitbank, wkp 19 en groot infobord gaat u scherp R 
(5) over de brede zandweg. Na 50 m gaat u aan de 
3-sprong bij houten afsluitboom L (pijl) het pad 
omlaag met links beneden het vakantiepark. Na 
150 m gaat u bijna beneden aan de omgekeerde 
Y-splitsing scherp R over het licht stijgende 
bospad. (U verlaat de pijl).   
 

5. Na 300 m gaat u schuin R het smalle pad  
omhoog. (Hier gaat L een smal hol “paadje” omlaag 
naar de waterplas). Boven bij bord “gevaarlijk 
terrein” buigt het pad naar rechts. Aan de 3-
sprong gaat u RD over het smalle pad dat soms 
modderig kan zijn met links afrastering van de 
groeve.  
 

(U kunt hier aan de 3-sprong ook R gaan. Meteen 
daarna gaat u L over het lange grasveld met links de 
bosrand. Aan het eind van het grasveld gaat u L.  
Meteen daarna aan de kruising gaat u R over het 
bospad. (Als u hier aan de kruising 50 m RD loopt, 
dan heeft u mooi uitzicht op de grote zandgroeve). 
Ga nu verder bij **** in dit punt).  
 

Na 200 m gaat u aan de 3-sprong L over het 
smalle pad dat even verder bij de afrastering van 
de groeve naar rechts buigt. Het pad buigt bij 
zandheuveltje, waar u mooi zicht heeft over de 
grote groeve.  naar rechts. Na 50 m gaat u aan de 
kruising L. **** Negeer zijpaden. Na 400 m gaat 
aan de 4-sprong L (pijl) omlaag.  
 

(Als u na 50 m rechts omhoog loopt, dan heeft u bij 
grote eik  mooi uitzicht over de voormalige groeve 
Wambach). 
 

Beneden aan de 3-sprong bij wkp 87 gaat u R (86) 
met rechts de lange waterplas.   
 

(De grind- zandweg loopt door de voormalige zand– 
kleigroeve Wambach. De klei werd o. a gebruikt door 
de potten, dakpannen en steenbakkerijen. De 
groeves zijn  door de Stichting Natuurmonumenten 
omgevormd tot natuurgebied).   
 

6. Let op!  Waar u na bijna 200 m links een 
beboste heuvel ziet, gaat u schuin L het steile 
zandpaadje omhoog. Boven aan de 3-sprong gaat 
u L over het bospad. Negeer zijpaden.  Steek na 
ruim 100 m de bosweg over en loop RD  over het  
smalle bospad. Na 300 m gaat u aan de T-
splitsing voor groot weiland R over de veldweg.  
Aan de kruising bij gele gasleidingpalen  gaat u L 
met links het weiland.  Negeer zijpaadjes. Na 250 
m,  circa 10 m voor ruime 3-sprong, gaat u L over 
het bospad.  Let op!  Na bijna 200 m, waar het pad 
bij groot huis naar links buigt, gaat u R over het 
smalle bospaadje dat meteen daarna een dalend 
bospaadje wordt.   
 

7. Beneden bij wkp 6 gaat u RD (52) over de 
grind-bosweg. Vlak daarna  aan de 3-sprong bij 
infobord en woning  gaat u L (pijl) over de 
asfaltweg. (Hier aan de asfaltweg, heeft u in het 
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begin van de wandeling al gelopen). Aan de 5-
sprong loopt u RD de trap met leuning omhoog  
en steekt u boven via brug weer de snelweg A73 
over. Na 50 m gaat u L de trap met leuning 
omlaag en beneden gaat u R 
(Leemhorsterweg/pijl) over de asfaltweg. Negeer 
zijwegen. Na 150 m gaat u aan de 3-sprong bij het 
tennispark RD (Windhond) en meteen daarna 
steekt u via oversteekplaats L de doorgaande 
weg over. Loop dan het smalle graspad omlaag 
en ga dan meteen bij sirenepaal R over fietspad. 
Let op!  Na 150 m gaat u L (pijl) over het smalle 
pad en ga dan meteen R (pijl). Bij wkp 54,  ijzeren 
hek en twee stenen zuilen poort gaat u L (51) over 
het brede graspad gelegen tussen 
meidoornhagen.  Negeer zijpad rechts. Aan de 4-
sprong bij ingang van de kruidentuin loopt u bij 
infobord ”Dal van de Aalsbeek” via de 
Kaldenkerker Poort de binnenplaats van  Château 
Holtmühlel op.  Op de binnenplaats, waar een 
fontein en twee wachthuisjes staan van het 
huzarenregiment van de roemruchte Baron von 
Glasenapp, die hier op het kasteel in de 2e helft 
van de 18e eeuw woonde, gaat u R over de 
kasseienweg/bomenlaan. U passeert links het 
museum en atelier voor keramisch kunst, dat 

gehuisvest is in de voormalig tiendschuur met de 
hoektorentjes.   
 

(Zeker eens bezoeken. De locomotief met 
kiepwagens, die hier bij de tiendschuur staat, 
herinnert aan het afgraven van de Klei van Tegelen 
en de afvoer naar de fabrieken). 
 

Via de Venlose Poort verlaat u het kasteelterrein 
en ga dan meteen L over het smalle pad en u 
passeert het grote infobord “Landgoed 
Holtmühle”  Bij de parkeerplaats volgt u RD het 
paadje. Na de parkeerplaats loopt u RD over het 
klinkerpad en u passeert het grote kunstwerk 
“Innercirkel”. Loop RD over het gras. Meteen 
daarna aan de  3-sprong bij wkp 51 gaat u R 
(97/Vijverlaan) de asfaltweg omhoog. Voorbij wkp 
97 steekt u de spoorwegovergang weer  over en 
ga dan meteen L over het tegel- fietspad. Negeer 
zijwegen volg het tegel- fietspad weer door de 
woonwijk. Na 500 m gaat u aan de asfaltweg L 
(Triangelstraat).  Na  50 m, in de bocht naar links,  
gaat u R de trap met leuning omlaag. Steek via 
oversteekplaats de doorgaande weg over en  u  
komt weer bij het begin. 
 

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.  

  

 


