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Tijdens deze gemakkelijke wandeling, wandelt u naar de Maas en volgt u een leuk graspaadje naar het stuw 
en sluizencomplex.  U volgt een mooi graspad met veel info over de natuur en dan komt u weer bij de 
Maas. Hier staat na 7,5 km lopen een bank, een mooie pauzeplek. De terugweg gaat over bospaadjes, 
boswegen en langs bosranden en via een leuk graspaadje met draaihekjes komt u weer op de Maasstraat 
uit. Dit is een wandeling om eens lekker uit te waaien langs de Maas. U kunt kiezen uit 3 afstanden.  
 

Startadres: Eetcafé De Gouden Leeuw, Grotestraat 54, Sambeek.  Tel:0485-572264. 
Naast het café is een ruime gratis parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,39 km  3.10  uur  11 m  11 m 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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891. SAMBEEK 14,4 km – 12 km – 7 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het restaurant 
en met voor u de Sint-Jan-de-Doperkerk gaat u L.   
 

(In 1486 werd met de bouw van de kerk en de 47 m 
hoge kerktoren begonnen. In 1532 was de bouw 
gereed en werd er een herdenkingssteen geplaatst. 
Een kopie daarvan is te zien in de oostgevel van de 
toren. In 1702 werd de kerk door bliksem getroffen. 
De toren, in de volksmond  “de Knoeper” genoemd, 
bleef overeind staan. In 1738 werd de kerk weer 
opgebouwd. In 1944 werd gedurende de Tweede 
Wereldoorlog de kerk verwoest, maar de kerktoren, 
de blikvanger van het dorp, bleef weer behouden. In 
1953 kwam de huidige kerk gereed). 
 

Meteen daarna gaat u  L over de klinkerweg met 
rechts de parkeerplaats (Past de Vochtplein). Aan 
het  einde van de parkeerplaats gaat u RD 
(Schilderstraat). Aan de ongelijke 4-sprong gaat u 
L (Pastoor van Berkelstraat). Aan de T-splitsing 
gaat u R (Maasstraat). Negeer zijwegen en na  
200 m verlaat u de bebouwde kom en loop verder 
RD (Maasstraat). 200 meter verder, aan de 
ongelijke 4-sprong, bij wandelknooppunt  
(wkp) 21, met rechts een brug over de Sambeekse 
Uitwatering, gaat u verder RD (22/Maastraat). Vlak 
vóór de volgende brug gaat u bij verbodsbord L 
(fietsroute 17), over de smalle asfaltweg met 
rechts de Sambeekse Uitwatering.  Waar na  
250 m de smalle asfaltweg bij de Maas naar links 
buigt, gaat u bij zitbank R (geel-rood) en via 
bruggetje steekt u de Sambeekse Uitwatering 
over, die hier in de Maas uitmondt.  Volg nu het 
graspad met links de Maas.  Na 150 m passeert u 
het volgende bruggetje en volg het graspad 
verder RD.  Aan het einde gaat u meteen L over 
het pad. Loop dan bij de sluis Sambeek schuin R 
de asfaltweg omhoog naar de rood/witte 
slagboom.   
 

2. Boven op het plein, waar zitbanken staan, gaat 
u R de asfaltweg omlaag. 
 

(Het stuw en het sluizencomplex werd opgeleverd in 
1929 en omvat naast de stuw twee kleine sluizen met 
een kolk van 142 m en een grote sluis met een kolk 
van 260 m Het complex werd  gebouwd in het kader 
van het project Maaskanalisatie. 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). 
 

Beneden aan de  voorrangsweg, bij wkp 01, gaat 
u L (32/Maasstraat). Negeer meteen smalle weg 

links omhoog.  Na circa 300 m gaat  u L door het 
klaphek en ga dan R door het weiland, met links 
de Maas.  Ga aan het einde door het klaphek en 
loop RD over het tegelpad, met links de Maas. Bij 
het volgende klaphek gaat u R en steek schuin 
links het weiland over. (Wandelaars zijn toegestaan 
mits u rechts aanhoudt in het weiland).  Let op!  Bij  
breed ijzeren hek gaat u R door het klaphek, 
steek de asfaltweg over en loop RD (32/fr. 38) 
over de veldweg. Aan de kruising, bij wkp 32 en 
afsluitboom, gaat u L (35/pijl) over het graspad, 
dat u geruime tijd RD volgt. 
 

3. Na 800 m gaat u bij waterpoel, bij wkp 35 en 
zitbank L (36) over de asfaltweg.  
 

(Degene die 7 km loopt, gaat hier R over de 
asfaltweg.  Na 200 m gaat u bij afsluitboom en bordje 
“Maasdal” R (geel-rood) over het bospad. Ga nu 
verder bij **** in punt 5).  
 

Aan de T-splitsing, voor de Maas, wkp 36 gaat u  
R (25) over de grindweg, die na 1 km naar rechts 
(wit-rood/pijl) buigt en een asfalt-/fietspad wordt. 
Aan de T-splitsing, bij wandelknooppunt  
(wkp) 25, gaat u L (56). Aan de 3-sprong bij 
afsluitboom RD. Aan de T-splitsing, bij wkp 56, 
gaat u L (57).  Negeer  veldweg scherp links. Na 
500 m gaat u aan de 3-sprong RD (pijl).   
 

(Degene die 12 km loopt, gaat hier R. Aan de  brede 
bosweg gaat u L. Bij wkp 55 gaat u RD (54). Ga nu 
verder bij punt 5).  
 
Aan de 3-sprong, met rechts een fietspad, gaat u 
RD. 
Aan de volgende 3-sprong, met links een 
fietspad, gaat u RD (fr. 55). Na 50 m buigt de weg 
naar links. Blijf het fietspad geruime tijd RD 
volgen. U passeert een zitbank, een prima 
pauzeplek na 7,5 km, volg het fietspad verder RD.    
 

4. Bij 3 betonblokken gaat u R over de veldweg.  
Na circa 300 m loopt u het bos in. 150 m verder 
gaat u bij bordje “Maasdal” R (pijl) over het 
kronkelende bospad.  (Na bladerenval is het paadje 
soms slecht te zien). Na bijna 400 m gaat u aan de 
3-sprong R (geel/rood/wit-rood/pijl). Aan de 
bosrand loopt u RD over het zandpaadje door een 
heidegebied. Steek het fietspad over en loop RD 
over de zandvlakte, over het bospad. Aan de  
3-sprong, met links een breed graspad, gaat u RD 
over het pad. Meteen daarna, gaat u aan de  
T-splitsing L. Aan de 3-sprong, voor  berk, gaat u 
L (wit-rood). Negeer zijpaden. Aan de  
T-splitsing, bij wkp 55, gaat u L (54) over de brede 
bosweg.   
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5. Aan de 4-sprong, bij de bosrand (wkp 54), gaat 
u R (26) over brede bosweg, die u geruime tijd RD 
volgt.  
Na 800 m gaat u aan de 3-sprong, bij afsluitboom 
RD. Na 300 m, aan de volgende 3-sprong, gaat u 
verder RD. Aan de 3-sprong met fietspad gaat u 
RD. Aan de T-splitsing, bij wkp 27 gaat u, bij 
afsluitboom, R (26). Na 40 m gaat u, aan de  
3-sprong bij wkp 26, L (35).  Aan de asfaltweg 
gaat u L (Veerweg).  Na 50 m gaat u, bij 
afsluitboom en bordje “Maasdal”,  R (geel-rood) 
over het bospad.  ****Aan de 3-sprong, voor 
weiland (wkp 33), gaat u L (23) en volg de 

pijl/geel/rode markering door het bos. U passeert 
een infobordje. Aan de T-splitsing gaat u R (geel-
rood/pijl). U passeert 4 draaihekjes en blijf de 
geel-rode markering volgen. Ga aan het einde R 
naar wkp 23.   
 

6. Bij wkp 23 gaat u RD (22/geel-rood) over de 
veldweg.  Aan de T-splitsing gaat u L (geel-rood).  
Aan de asfaltweg, bij wkp 22, gaat u L 
(21/Maasstraat).  Negeer  zijwegen en na 750 m 
loopt u de bebouwde kom van Sambeek binnen. 
Negeer zijwegen. Na 400 m gaat u aan de kruising 
bij kerk, L terug naar de parkeerplaats. 

 

 
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.   

 

 

 

 


