
828. VIERLINGSBEEK 12,5 km 
www.wandelgidslimburg.com 

www.wandelgidszuidlimburg.com 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


 

Tijdens deze gemakkelijke en afwisselende wandeling wandelt u via een rustige weg langs boerderijen naar 
de buurtschap Tuuthees en dan loopt u geruime tijd over mooie graspaden door een natuurgebied langs 
een beekje.  Dan duikt u de Maasdal bossen in en komt u in het dorp Holthees. Hier passeert u een mooie 
kapel. Het laatste stuk gaat over een mooi bospad langs een beek en via een leuk pad komt u weer bij het 
restaurant met gezellig terras.  Neem zelf proviand mee voor onderweg, er is geen horeca. Halverwege 
staan enkele zitbanken.  Na regenval kan het langs de beekjes drassig zijn, doe dan hoge wandelschoenen 
aan.   
 

Startadres:  ’t Genot Drinks – Dinner & Grill, Spoorstraat 49, Vierlingsbeek. (Woensdag t/m zondag open 
vanaf 12.00 uur).  U kunt naast het café parkeren of anders in de straat). 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,54 km  2.45 uur  15 m  15 m 
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1.  Met uw rug naar de ingang van het terras gaat 
u L over het fietspad.  Steek de weg over naar de 
vijver en steek meteen L (Molenweg) over.  Ga 
dan L (Spoorstraat) over het fietspad langs ’t 
Genot.  Steek via de spoorwegovergang de 
spoorlijn Venlo-Nijmegen over. Meteen daarna 
waar de doorgaande weg naar links buigt, gaat u   
R/RD (Hattertweg). Vlak daarna gaat u aan de 3-
sprong R (Kiekuutweg).  Volg nu 1,3 km deze weg 
RD met rechts de spoorlijn.  Aan de kruising in de 
buurt Tuushees gaat u bij wandelknooppunt 
(wkp) 50 L (59/Voortweg) richting Kevelaarsedijk 
1. U passeert rechts een boerderij met grote 
loods en loop dan over het betonnen pad langs 
de weg. Aan de kruising gaat u R over de 
grindweg.  Na 400 m gaat u aan de T-splitsing L 
over de asfaltweg.  Waar na ruim 150 m de 
asfaltweg naar rechts buigt, loopt u RD over de 
veldweg langs huisnr. 3   
 

2. Bij wkp 48 gaat u RD (49).  Na 10 m steekt u het 
beekje over en ga dan L (49) door het klaphek en 
volg het mooie graspad met links het beekje.  Na 
400 m gaat u na klaphek en bij brug en wkp 49 L 
(59) over de asfaltweg.  Let op! Na ca. 200 m gaat 
u bij houten hek R en via opstapje over het 
graspad dat meteen naar links buigt langs het 
beekje.   
 

(Is het te drassig loop dan hier nog 200 m RD en ga 
dan aan de 4-sprong R over de grindweg/fietspad. 
Negeer zijpaden. Na 1,8 km gaat u aan de 
voorrangsweg L over het fietspad. Ga nu veder bij 
**** in punt 3). 
 

Voorbij links staand houten hek buigt de beek 
naar rechts. (U loopt dus links langs de beek).  
Steek na bijna 500 m bij 2 houten hekken via 
overstapjes een breder pad over en volg RD het 

graspad langs de beek.  Let op! Na circa 400 m 
loopt u verder langs de afrastering met rechts 
een bossage.  
 

3. Circa 50 m verder, waar u rechts een 
markeringspaaltje met gele pijl ziet, gaat u L door 
over de draad te stappen (rood) over het graspad 
langs een greppel. Na 150 m gaat u aan de 
grindweg/fietspad R en u passeert een zitbank. 
Na 750 m gaat u aan de voorrangsweg L 
(Overloonseweg) over het fietspad.  **** Na 100 m 
gaat u bij markeringspaal R tussen 2 dikke 
bomen door het klaphek en volg het bospad door 
het bos “Maasdal.  Negeer na 400 m zijpad links. 
Aan de 4-sprong bij het beekje neemt u de tweede 
bosweg L. Aan de 5-sprong gaat u R over de 
bosweg.  Aan het eind gaat u L over de bosweg 
met links de bosrand. Voorbij afsluitboom gaat u 
aan de 4-sprong wkp 4 R (15) over de brede 
zandweg. (U passeert 2 zitbanken, een prima 
pauzeplekje).  Negeer na 50 m bospad links. Vlak 
daarna gaat u aan de 4-sprong bij afsluitboom L 
(gele pijl) over het bospad.   
 
4.   Aan de kruising gaat u R (blauwe pijl). Negeer 
bij infobordje zijpad links. Aan de 5-sprong gaat u 
R (blauwe en gele pijl).  Voorbij afsluitboom gaat 
u aan de T-splitsing L (blauwe en gele pijl).  Let 
op! Waar de weg voor de hoge dijk naar links 
buigt, gaat u scherp R over graspad richting 
autoweg.  Volg even het paadje naar links, vlak 
langs de vangrail onder het viaduct door, dan 
duikt u weer het bos in.  Ga aan het eind R over 
de zanderige bosweg met rechts de autoweg (A-
73).  Aan de 3-sprong gaat u L (blauwe) over de 
bosweg.  Aan het eind gaat u RD over de 
asfaltweg langs de voetbalvelden van VV 
Holthees-Smakt.  Meteen daarna aan de 3-sprong 
bij huisnr. 2a gaat u wkp 14 R/RD (5).   

http://www.t-genot.nl/


 

Negeer zijwegen en steek de spoorwegovergang 
van de Maaslijn (Roermond-Nijmegen) over wkp 5 
(1/96). Meteen daarna gaat u L (Gildestraat) en u 
loopt het dorp Holthees binnen en u passeert 
rechts de basisschool St. Jozef.  
 

5. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u wkp 96 L 
(16) (Kapelstraat).  Aan de 3-sprong bij de mooie 
witte Mariakapel gaat u R (Bredeweg). (De van 
oorsprong 15e eeuwse kapel is na oorlogsschade in 
1950 hersteld). Negeer zijweg rechts 
(Rodermansstraat). Vlak daarna gaat u aan de 3-
sprong L (Vliegenberg) Na 600 m gaat u voorbij 
huisnr. 6a gaat u L (Koesteeg) over de veldweg.  
Steek de asfaltweg over en loop RD over de 
veldweg.  Aan de 4-sprong bij wkp 94 gaat u R 
(87) achter de bomen over het graspad langs de 
asfaltweg.  Negeer graspad rechts en blijf vlak 
langs de asfaltweg lopen. Bij brug gaat u bij 
afsluitboom R (pijl/geel-rood) over het bospad 
met links het Afleidingskanaal.  
 

(Het circa 16 km lange Afleidingskanaal verbindt 
het Peelkanaal ook wel Defensiekanaal (1939) 
genoemd (afwateringskanaal/antitankgracht) met de 
Maas. Het Afleidingskanaal is grotendeels gegraven, 

maar sommige delen van het traject vormen 
de beddingen van een vroeger beek. Onder de naam 
Molenbeek stroomt het kanaal in Vierlingsbeek in de 
Maas).  
 

Negeer zijpaden en volg het pad RD langs de 
beek.   
 

6.  Na bijna 600 m gaat u aan de Y-splitsing bij 
wkp 87 L (86) over het pad richting brug. Steek na 
50 m via brug de beek over en volg het grindpad.  
Na 250 m gaat u aan de volgende Y-splitsing R 
(pijl) over het grindpad.  Bij 3-sprong wkp 86 L 
(79) langs een insectenhotel. Direct daarna op T-
splitsing R over grindpad. Bij picknickbank gaat u 
L het graspad omlaag langs de afrastering (we 
verlaten de pijl).  Na 100 m loopt u RD over het 
grindpad. Aan de T-splitsing voor speeltuintje 
gaat u L over het klinkerpad.  Negeer zijpaden 
rechts en volg het trottoir langs het voetbalveld 
van RKVV Volharding.  Steek het klinkerpad over 
en loop RD langs het volgende voetbalveld.  Aan 
de asfaltweg gaat u R en u komt weer bij ’t Genot, 
de sponsor van deze wandeling, waar u nog iets 
kunt eten of drinken. 
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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.   


