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Struinbulletin
Tussen Arcen, Steprath & Walbeck
Duitse kasteelparken en een afgegraven ecologische hoofdstructuur
Door B. E. Frans Sijben - Nijmegen
Een wandeling door de Maasduinen in Noord Limburg: een synoniem voor natuur in
overvloed. De ongekend uitgebreidheid van de natuur in de Maasduinen is normaliter de reden
dat het niet moeilijk is om in een wandeltraject de sporen van menselijke aanwezigheid te
omzeilen. Bij deze wandeling is dit echter onmogelijk gebleken: op het grondgebied van de
gemeente Arcen belet een barrière van natuurverslindende zandwinningen en toeristenlocaties
de natuurlijke doortocht. Na het passeren van de grens bij Walbeck komt u in door die
barriere: een noodzakelijke doorgang om ons terug te brengen bij het startpunt aan de N271.
De ecologische hoofdstructuur van Nijmegen naar Venlo is door Arcen met een flinke hap
opgeslokt: van landschapspark "De Hamert" tot aan het plaatsje Lingsfort en van de N271 tot
aan de Duitse grens is het gebied bezaaid met zandwinningen. Kraters vol water zijn hiervan
het eindresultaat - vaak omgetoverd tot een nieuwe natuur vaak met een toeristenbestemming.
Deze barrière is niet met mooie plaatjes te corrigeren. Hieruit kun je de vraag stellen hoe
serieus de provincie Limburg omgaat met het behoud en de ontwikkeling van de ecologische
hoofdstructuur. Al met al: een struintocht met een droevig staartje.
Hoe bereikt u het startpunt?
U start deze wandeling bij ‘Hotellerie De Hamert" aan de rijksweg N271 van Venlo naar Nijmegen.
Openbaar vervoer:
Rij met buslijn 83 van Veolia: Venlo – Nijmegen of omgekeerd. U stapt uit bij halte "Hotel de Hamert".
Per auto:
Vanuit Nijmegen: rij via de autoweg A73 in de richting van Venlo. Neem de afslag "Helmond, Oostrum,
Maasduinen". Ga op de N270 rechtsaf in de richting van "Oostrum, Wanssum, Well". Rij de N270 af
tot op de rotonde aan rijksweg N271. Neem de 1e afslag naar rechts: in de richting van Venlo. Voorbij
afslag "Wellerlooi" ligt aan de rechterkant van de N271 Hotel de Hamert. Zet hier uw auto neer op de
parkeerplaats langs de weg.
Vanaf Grathem over de rijksweg N273 naar Venlo: rij via de N273 tot aan het begin van de autoweg
A73. Neem de afslag naar de autoweg A67 "Venlo, Duisburg". Neem op de A67 de eerste afslag
"Venlo". Ga op de N271 linksaf naar "Nijmegen, Velden, Arcen". Voorbij Arcen komt aan de linkerkant
van de weg Hotel "De Hamert". Parkeer op de ruimte langs de rijksweg aan de overkant.
De lengte van de struinroute:
U bepaalt onderweg zelf de lengte van de wandeling door te kiezen uit een kort of lang traject. De
lange route heeft een lengte van bijna 20 kilometer; de korte variant is ongeveer 16 kilometer lang.

De route
Van start A naar punt B: Hotel de Hamert naar de grens met Duitsland (4,8 kilometer).
Met de rug naar het hotel steekt u rijksweg N271 over. Aan de overkant gaat u linksaf via het fietspad.
U steekt het Gelders-Nierskanaal over. Sla achter het bruggetje rechtsaf het grindpad op. Volg dit met
een bocht naar rechts tot op de asfaltweg: de Twistedenerweg. Volg deze weg naar rechts: langs het
pannenkoekenrestaurant "Jachthut op de Hamert". Voorbij de Jachthut slaat u rechtsaf het bospaadje
in: bij het bordje "Opengesteld" en tegenover de ingang tot het natuurpark "In de Hamert". Maak de
bocht naar links. Dan komt er een 3-sprong met een bank voor een houten hekwerk en een infobord
"Geldernsch Nierskanaal": ga hier rechtdoor (is rechtsaf). Volg dit pad parallel aan de asfaltweg. Het
laatste gedeelte van het pad kronkelt naast het meanderende Geldernsch-Niers kanaal. Onderweg
passeert u een oorlogslinie (1940-1945) van het Nederlandse leger.
Er komt een 3-sprong: het zijpad naar rechts brengt u bij een bank met een schitterend uitzicht op
het diep kronkelende Geldersch-Nierskanaal.
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Dit kanaal is in de 18e
eeuw uitgegraven. Het
vervoert overtollig water
vanuit Duitsland naar de
Maas. Het kanaal loopt
evenwijdig aan de
Twistedenerweg. In
Duitsland is het nog echt
een kanaal: recht en
strak. In Nederland
daarentegen is het
omgevormd tot een vrij
meanderende beek.
Daardoor is er hier een
natuurlijke omgeving
ontstaan.
Ga op de 3sprong rechtdoor verder.
Het pad maakt een bocht
naar links en u komt op
een asfaltweg. Steek deze
over. Ga aan de overkant
verder via het bospad. Maak de bocht naar rechts en volg het pad tot op een 4-sprong met een
veldweg: ga hier rechtdoor. Volg dit pad met een weiland aan de linkerkant parallel aan de
Twistedenerweg. Aan uw linkerkant wisselen weilanden en akkers elkaar af. Dit is oud
cultuurland dat de Stichting Limburgs Landschap beheert. De teelt bestaat uit graan en wilde
akkerkruiden. Aan de linkerkant komt een ven. Steek vervolgens met het bruggetje een beekje over.
Op de T-splitsing met een veldweg gaat u naar rechts. Loop langs de slagboom en ga op de
asfaltweg naar links. Na de boerderij van Limburgs Landschap (rechts) en daarna de witte boerderij
(links) komen aan de linkerkant van de weg twee ingangspoortjes van "De Hamert".
OVERSTAP 11 (naar STRUINROUTE 11 Maasduinen Hamert): Volg in STRUINROUTE 11 de
route vanaf INSTAP 7.
INSTAP 11 (vanuit STRUINROUTE 11 Maasduinen Hamert).
Daarnaast ligt het prachtige uitgestrekte Heerenven. Hier heeft u een prachtig uitzicht op dit
waterparadijs. Het Heerenven is van nature geen echt ven: het is namelijk een oud stuk van de
vroegere Maas. Om dit ven heeft de Stichting Limburgs Landschap een groot
natuurherstelproject uitgevoerd: het Heerenveen. Hier is het vroegere veengebied weer
teruggebracht: drassige grond met plassen. Dit gebied is echter niet voor het publiek
toegankelijk. Het is inmiddels een vogelrijk gebied.
Sla bij de klappoortjes aan de overzijde van de asfaltweg de bosweg in naar rechts: een ruiterroute.
Maak met het pad de bocht naar rechts. Aan uw linkerkant staat een een ruïne. Ga op de 3-sprong
rechtsaf: een bospad op de ruiterroute. Volg dit pad door het bos. Aan uw rechterkant komt
er een grote open vlakte met een poel.
Ga op de T-splitsing linksaf: een graspad met aan de rechterkant het kronkelende Geldernsch-Niers
kanaal. Volg deze veldweg tot voorbij een houten slagboom. U komt op een asfaltweg - de
Heerenvenweg - met een brug aan de rechterkant: steek de weg over.
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Aan de overkant gaat u langs een bank rechtdoor verder: over het paadje langs het kanaal. Op de 4sprong (links staat een bank) gaat u naar rechts: de brug over.
U loopt nu op de grens van Nederland (rechts) en Duitsland (links). De goede speurder vindt
grenspaal 505 op de 4-sprong bij de brug.
Maak de bocht naar rechts en naar links. Aan uw linkerkant liggen akkers; aan uw rechterkant loopt u
langs een boerderij: net nog in Nederland. Dan komt er een t-splitsing met een veldweg.
De rijksgrens loopt aan de overkant van de T-splitsing rechtdoor verder door het struikgewas.
Op deze plek kunt u grenspaal 504A vinden.
Ga op de T-splitsing naar links tussen de akkers en de struikhaag: u bent nu dus echt in Duitsland.
Even verderop komt er een 3-sprong van veldwegen. U heeft punt B bereikt.
Punt B: kies uw route
Op dit punt heeft u de volgende alternatieven:
• u loopt uiteindelijk 16 kilometer. U neemt de kortste weg naar kasteel Steprath en u mist het
bosrijke kasteelpark en het aanliggende gehucht Spitzfeld. Ga verder in de tekst bij: "Korte
route van B naar C"
• u gaat voor de 19 kilometer.
Ga verder in de tekst bij:
"Lange route van B naar C"
Korte route van B naar C: naar
kasteel Steprath (2,3 kilometer).
Neem op de 3-sprong de veldweg
naar rechts: deze loopt schuin naar
de bosrand. U komt langs een
alleenstaande boom. Op het
uiteinde komt een Tsplitsing met een veldweg: ga hier
naar rechts. U heeft de bosrand aan
de linkerzijde en akkers aan de
rechterkant. Opeens duikt de
veldweg het kasteelpark in en
verandert in een bosweg. Bijna op
het einde van deze laan in het bos
ligt kasteel Steprath - aan uw
rechterzijde. Direct daarna komt u
op een schuine t-splitsing: Am
Broeckelken. U heeft punt C
bereikt.
Lange route van B naar C: naar kasteel Steprath via Spitzveld (5,9 kilometer)
Ga op de 3-sprong rechtdoor verder tussen de akkers in de richting van de bosrand. Er komt een 3sprong bij de bosrand: ga hier rechtdoor. Daarna komt er een 4-sprong in het bos: ga ook hier
rechtdoor. Sla het bospad in naar rechts voordat de bosweg de klim tegen een heuvel begint tegenover de houten slagboom aan de linkerkant van het pad. U komt op een 4-sprong met een
ijzeren hek van een militair gebied aan de overkant: ga hier rechtdoor. Ga op de volgende 3-sprong
rechtdoor: het ijzeren hek maakt hier een hoek naar links. U loopt door het bos. Aan de linkerkant van
het pad komt er een akker. Weldra duikt het pad het bos weer in. Negeer alle paden van rechts. Pas
op een versprongen 4-sprong gaat u naar links: een breed graspad door het bos. Aan de linkerkant
gaat het bos in akkerland over. Loop tussen de akkers en de bosrand verder. Verderop gaat u
rechtsaf het bos in: over een brede bosweg. Met het pad loopt u het bos uit en komt tussen
tuinbouwgronden. Na de grote glazen kassen aan uw linkerkant steekt u op de 4-sprong de asfaltweg
over. Ga aan de overkant verder via de asfaltweg. Deze ligt tussen de bosrand en akkers aan de
rechterkant.
Struinroute 7: Tussen Arcen, Steprath en Walbeck
Struinbulletin- augustus 2014 – http://home.kpn.nl/ms30ms10/index.html

4

Struinbulletin
De weg duikt een bosje in en gaat over in een grindweg. Negeer alle zijpaden en loop
rechtdoor. Maak op het einde de bocht naar links met de bosrand aan uw linkerkant. U komt op een Tsplitsing met een asfaltweg - de Juelicherweg: ga rechtsaf door het gehucht Spitzfeld. Ga op de 5sprong - achter het huis - rechtsaf de veldweg op. Volg deze tot op de 4-sprong met de asfaltweg
"Broeckstegweg": ga aan de overkant over de veldweg verder. Aan uw linkerkant komt er een
watergebied - het Broek - met een bank aan uw rechterkant. Voor een bocht naar links komt u op een
3-sprong: sla rechtsaf het bospaadje in. Volg dit bospad - ruiterroute. Maak met het pad de bocht naar
links en passeer de grote mierenhoop (rechts van het pad). Bij het weiland (rechterkant) gaat het
pad verder door een beukenlaan.
U komt naast een paardenhal (rechts) uit op een T-splitsing met een brede grindweg. Aan de overkant
- schuin rechts - ligt kasteel Steprath. Ga linksaf over de grindweg en loop tot aan de schuine Tsplitsing met de naam "Am Broeckelken". U heeft punt C bereikt.
Wilt u even het kasteel bekijken? Steek de grindweg over en loop over het graspad langs de
slotgracht. Op de 4-sprong voor de toegangspoort van het kasteel gaat u naar links. Er komt een
grote linde met zitbanken: een ideaal pauzepunt. Ga bij de lindeboom linksaf over de grindweg tot
op de 3-sprong "Am Broeckelken". U heeft punt C bereikt .......Ga rechtdoor verder door de
kasteellaan..

Van kasteel Steprath
(punt C) via kasteel
Walbeck naar viswater
‘t Grenswater (4,6
kilometer)
Naar kasteel Walbeck
Ga linksaf door de laan
met de naam "Am
Broeckelken". Aan het
einde van de laan komt
u in een bocht naar links
op een 4-sprong: sla
achter de zitbank met
wegwijzer rechtsaf het
paadje in. Ga tussen de
ijzeren paaltjes door en
loop het bospaadje uit.
Dan staat u voor akkers.
Maak de bocht naar
rechts en volg het
zandpad tussen bosrand
en akkers. Halverwege
wordt de akker door een struikwal gescheiden van het daarachterliggende tuinbouwland. Sla linksaf
het graspad in dat ligt voor de struikwal. U komt uit op een T-splitsing: een veldweg.
Bent u toe aan een pauze? Volg dan het advies van wandelclub De STRUISVOGELS.
(Henk Ogrinc - 20 april 2008)
Vandaag hebben de struisvogels struinroute nummer 7 "Een typisch grensgeval: van Arcen
naar Steprath en Walbeck" gelopen. Het was wederom een prachtige, afwisselende route en de
beschrijving is nog helemaal up to date. We hebben een stukje aan de oorspronkelijke route
vastgeplakt om een terrasje in Walbeck te pakken. Voor zo'n bezoekje aan Walbeck kan men de
volgende route lopen. In het deel "Naar kasteel Walbeck" gaat u op de T-splitsing van de
veldweg naar links. Hou dan de richting naar de kerktoren aan. Na ca. 2 km zit je in het centrum
met een aantal cafeetjes en eetgelegenheden. Na afloop op de t-splitsing de route weer
oppikken. Dit extra uitstapje kost totaal ca. 4 km extra.
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Op de T-splitsing gaat u rechtsaf over een veldweg. Onderweg passeert u aan uw linkerkant de muur
van de kasteeltuin. Loop verder tot op de 4-sprong met een asfaltweg: steek over en ga verder via het
bospad. Links van u ligt kasteel Walbeck.
Van kasteel Walbeck naar de Nederlandse grens
Loop over het bospaadje langs de omheining van de kasteeltuin tot op de 3-sprong voorbij de
metalen paaltjes: ga het bospad in naar links. Ook de omheining maakt een hoek naar links. Bij het
tuinpoortje van het kasteel gaat u op de 4-sprong naar rechts: het bos in. Negeer alle zijpaden en loop
rechtdoor. Uiteindelijk maakt het pad een bocht naar links. U komt op een 4-sprong met zandweg: ga
aan de overkant verder over het smalle bospaadje. Hou op de Y-sprong links aan (rechtdoor dus).
Volg het paadje tot op een T-splitsing met een breed bospad. Rechts ziet u een huis. Dat huis ligt in
Nederland. Achter de slagboom ligt namelijk weer de rijksgrens tussen Nederland en
Duitsland. L
Ga linksaf over het brede bospad. en negeer de zijweg naar rechts. Er komt een Y-splitsing met 2
zitbanken: ga hier naar rechts. Dan komt een 4-sprong met een infobord: ga rechtdoor verder via de
grindweg "In den Honnen". Ga ook iets verderop rechtdoor op de 3-sprong met een informatiebord.
De volgende 4-sprong ligt voor een bocht naar links: ga rechtsaf het bospad op. Aan de linkerzijde
van het pad staat een vervallen houten hekwerk. Loop dit bospad helemaal uit tot aan de ijzeren
slagboom. De weg achter de slagboom is de grensweg. De naam geeft al aan dat u weer op de
rijksgrens bent. Steek de brede grindweg achter de slagboom over en ga aan de overkant over de
grindweg verder. Na een zijpad naar links loopt u langs de omheining van het Grenswater - aan uw
rechterkant.
Ga rechtsaf door het poortje het gebied van ‘t "Grenswater" binnen. Loop de grindweg naar rechts
omlaag en maak beneden de bocht naar links. Ga langs het houten huisje en steek het beekje over.
Meteen daarachter (vóór de waterplas) gaat u naar rechts: over een graspad het bos in. Volg het pad
langs het water (linkerkant). Na wat bochten en zitbankjes komt u uit bij trappen: ga deze omhoog.
Verlaat via het poortje het Grenswater. Boven komt u op een brede grindweg.
Is de poort van 't Grenswater gesloten? Loop dan terug naar de 4-sprong met ijzeren
slagboom: ga daar naar links over de grindweg. U heeft nu de bosrand aan uw rechterkant. Op
de 4-sprong met het huis slaat u linksaf de brede grindweg op. Na de zitbank aan uw linkerzijde
komt dan het poortje van visgebied 't Grenswater. U loopt verder rechtdoor ............
Van viswater ‘t
Grenswater via Klein Vink
naar het eindpunt (4.2
kilometer)
Ga boven op de grindweg - met
de rug naar het poortje van ‘t
"Grenswater" - linksaf verder.
Loop deze weg helemaal af.
Aan uw rechterkant ziet u
welke tol de economie van de
natuur eist. Rechts en links
van de veldweg lag de
vroegere Dorperheide. De
heide is echter allang met
bossen begroeid:
naaldbossen en loofbos. Maar
ook deze bossen zijn weer
verdwenen. Tal van grind- en
zandwinningen hebben het
groen weggehaald. Daarvoor
komer er waterplassen:
ontstaan uit de gegraven
kuilen.
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Op de asfaltweg gaat u over het fietspad naar rechts. U komt bij de uitrit van de zandgroeve en het
informatiebord van fietsknooppunt 63: steek hier de verkeersweg over naar links. Aan de overkant
gaat u over het asfalt fietspad richting hekwerk van Villa Parc Arcen. Ga via de opening in hek verder
over het fietspad. Aan uw linkerzijde ziet u een waterplas – een overblijfsel van een vroegere
zandwinning. Rondom deze plas wordt de natuur in staat gesteld om zich vrij te ontwikkelen.
Aan uw rechterkant ligt een groot grasveld. Voor u liggen de huisjes van het recreatiepark
Klein Vink: vakantiewoningen met alle recreatieve voorzieningen die daarbij horen. Het park is
echter opengesteld voor toeristische fietsers en wandelaars: zowel fiets- als wandelroutes
trekken door het park.
Loop deze asfaltweg helemaal af en
ga tussen paaltjes door de opening in
de wal verder. Sla direct daarna op de
4-sprong rechtsaf. Deze asfaltweg
loopt tussen rode huisjes (links) en
prikkeldraad (rechts). U loopt volgens
de richting van het bordje: 1 tot en met
e
220. Sla de 2 zijstraat in naar links.
Ga direct daarna rechtdoor op de 3sprong met een zitbank. U volgt de
richting ‘receptie’. De weg gaat over
een watersloot. Ga rechtdoor op een
3-sprong (145-152) – loop iets
verderop langs de zitbank (rechts). De
weg maakt een bocht naar links.
Negeer eerst een zijweg van links dan
een van rechts. Hou op de Y-splitsing
rechts aan en volg de bocht naar
rechts (richting: receptie en 1 tot en
met 68). Negeer een zijweg van links. Er komt een bankje (rechts). Weldra staat u op een 4-sprong.
e
e
Nu even goed OPPASSEN. Sla NIET de 1 zijweg in naar rechts (NIET 300-399) maar WEL de 2
zijstraat naar rechts. Deze asfaltweg brengt u bij een parkeerplaatsje.
Loop de weg langs de
parkeerplaatsen helemaal uit
tot aan het bosje. Loop door
de bomen tot aan het
hekwerk. Ga linksaf verder
over een smal paadje in het
bosje. U loopt tussen bomen
(links) en een waterplas
(rechts). Loop tussen de
houten hekken verder (bij het
bordje ‘Opengesteld’). Volg
het paadje. In het bos gaat u
op een 3-sprong naar rechts:
(paaltjes van de witte route).
U bent weer in De Maasduinen: Hamert. Aan de
linkerkant komt er een
begrazingsgebied waar
grazers stuifduinen en
heide in stand houden.
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Het bospad kronkelt. U heeft aan de rechterkant uitzicht op een waterplas met nieuwe huisjes van
Klein Vink. Weldra komt er een klapdeurtje. Aan uw linkerkant liggen begroeide zandduinen. Nu
OPPASSEN: ongeveer 50 meter verder komt er een 3-sprong (in een bocht naar rechts). Ga hier
linksaf: het graspad tussen twee zandduinen. Volg het pad tussen de heuvels. Hou op de 3-sprong
links aan: loop naar de grote houten poort.
Ga door het klapdeurtje naast de poort het gebied weer uit. Steek de daar achterliggende brede
zandweg over. Ga aan de overkant verder over het graspad door het bos. Iets verder gaat u op de 4sprong van boswegen rechtsaf. Loop rechtdoor tot de volgende 4-sprong: ga hier rechtdoor (witte
paaltjes). Maak met de grasweg de bocht naar links. Ga op de 3-sprong rechtdoor: verlaat dus de
witte paaltjesroute. Ga verder tot op de T-splitsing met een breed graspad met een hek aan de
overzijde: ga daar naar rechts. Loop langs een houten slagboom tot op de T-splitsing met een
asfaltweg: de Walbeckerweg. Steek deze over. Ga aan de overkant rechtdoor verder via het
bospaadje. Op T-splitsing in bos naar links. Volg dit pad tot de asfaltweg: u staat tegenover het
startpunt: Hostellerie ‘De Hamert’.

Vragen of reacties?
Zend uw reactie naar het STRUINBULLETIN!
Open hier het contactformulier
Op zoek naar meer struinroutes?
Open de website STRUINBULLETIN op adres:

http://home.kpn.nl/ms30ms10

Opsteller aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor (de gevolgen van) opgetreden routewijzigingen
of voor schade van welke aard dan ook
ten gevolge van handelingen of beslissingen
gebaseerd op bovenstaande informatie
Meld routeveranderingen voor andere lezers
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Routekaart: Van Arcen naar Steprath en Walbeck
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