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U kunt kiezen uit drie routes of een combinatie 
hiervan maken.
Route 1: Groote Heide, 25 km.
Route 2: Velden, 27 km.
Route 3: Arcen, 36 km.

De route volgt soms een deel van de fietsknoop-
puntenroute, aangegeven met Knp (knooppunt).

Natuurkroegentocht Groote Heide Venlo, Velden en Arcen

zondag 12 oktober, 2008
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Startpunt route 1: Infocentrum Groote Heide, 
Hinsbeckerweg, Postbus �900, 5900 BX Venlo, 
tel.(077)35�9439. Het informatiecentrum kan bereikt 
worden door vanaf de Stationsrotonde richting Mön-
chengladbach te rijden, dan de Kaldenkerkerweg op, 
voor voetbalstadion ‘de Koel’ linksaf de Postweg in 
en dan de tweede zijweg rechts de Hinsbeckerweg. 
Parkeren kan bij het informatiecentrum.
Lengte route 1: 25 km.

• Rijd vanaf de parkeerplaats linksaf de Hinsbecker-
weg op • Ga op de T-splitsing linksaf. (U komt uit bij 
het zweefvliegveld). • Fiets voor het bord van Het 
Limburgs Landschap rechtsaf het fietspad op. (Bord 
Krickenbecker Seen). • Ga aan het eind van het bos-
pad de verharde weg op, links aanhouden. (U bent nu 
in Duitsland; Loberich/Hinsbeck). • Steek bij de ver-
keerslichten over. • Rijd bij het splitsing rechtdoor. 

Aan de linkerkant ligt in de bossen kasteel Kricken-
beck. U komt uit op de Glabbacher Bruch. Rechts 
ligt een grasveld waar verschillende soorten ganzen 
foerageren, links zitten vaak reigers op de boomstron-
ken. Op het water zijn verschillende soorten eenden 
aanwezig.

• Ga bij de parkeerplaats rechtsaf de Krickenbecker 
Allee op. 

Links ligt het Biologische Station Krickenbecker Seen. 
Gratis toegankelijk en zeer de moeite waard om even 
naar binnen te gaan).

• Volg de verharde weg met de bocht naar links. • 
Neem de eerste weg rechts. • Ga op het kruispunt 
rechtsaf. (U komt voorbij een bloemenwinkel). • Steek 
de voorrangsweg over. • Rijd op de T-splitsing rechtsaf. 
Volg het bordje Naturschutshof. • Fiets op de vier-
sprong rechtdoor. • Ga op de T-splitsing rechtsaf. 

U ziet op een gegeven moment aan de linker kant 
een houten torentje. U komt uit bij de Naturschutshof. 
Ook hier is het de moeite waard om te stoppen, een 
kopje koffie met gebak te nuttigen en het natuurpad 

te bezichtigen. Hier zijn planten en nestkasten te 
koop. 

• Vervolg de route en passeer de spoorrails op de 
weg. (Vroeger liep hier een spoorlijn). • Ga achter de 
spoorlijn meteen rechtsaf het fietszandpad op. (Aan 
weerszijden ziet u het water van de Wittsee, waar 
vele soorten watervogels voorkomen. • Ga bij een 
kruising van zandwegen rechtsaf de spoorlijn over. • 
Volg het fietspad met de bochten mee. (U gaat een 
beekje over). • Fiets op de verharde weg rechtsaf. 
(Aan de overzijde ligt bebossing met een parkeer-
plaats). • Rijd na ongeveer 50 m (voor een café 
/restaurant) linksaf het fietspad op. (Links ligt een 
camping). • Het verharde fietspad gaat over in een 
zandpad en u fietst langs het water van de Wittsee. • 
Houd links aan. (Niet het bruggetje over).

Het water gaat over in een riviertje. Hier kunt u onder 
andere de ijsvogel en futen aantreffen en scholen 
kleine visjes in het heldere water.

 • Steek de voorrangsweg over en maak een bocht 
naar links. (Aan de rechterzijde ligt café/restaurant de 
Mühle). Ga meteen rechtsaf het bospaadje in. • Fiets 
op het kruispunt rechtsaf. (U volgt nu route A3 en u 
passeert aan de rechterzijde een boswachterhuisje). • 
Het verhard pad gaat over in een zandpad. Ga linksaf. 
(Aan de rechterzijde staan paarden en ligt Gestuut 
Seehof. • Ga op het kruispunt rechtsaf (A3). • Rijd voor 
de voorrangsweg rechtsaf het bospad in en blijf dit 
volgen (A3). • Houd links aan op het bospad. (Daar 
niet meer de A3 markering volgen). • Steek aan het 
eind van het bospad de verharde weg schuin over. 
(Richting bordje Herongen/Nordkanaal). 

Na 2 km ligt aan de rechterzijde de parkeerplaats van 
het Hotel-restaurant-café Fisherheim Poelvennsee. 

• Rijd het hotel voorbij en volg de bocht naar links. • 
Ga op de T-splitsing rechtsaf (Herscheler weg). • Steek 
bij de verkeerslichten over. • Fiets na 40 m, vóór Jag-
thaus Zum Nordkanal, linksaf. 

Links ziet u een stukje van de kanaal/sluis ‘Schleuse 
Louisenburg’. Dit heeft Napoleon in het verleden 
aangelegd. 

• Volg de bocht naar rechts. • Neem de eerste weg 
links. U fietst tussen twee zandgroeves door. • Ga 
bij de voorrangsweg linksaf. (U gaat de grens weer 
over). Hier ligt een Fietsrouteknooppunt. • Rijd bij 
het kruispunt linksaf (Manegeweg). U gaat nu weer 
terug naar beginpunt. • Ga bij de T-splitsing linksaf. 
Volg dit fietspad tot einde. (Aan de rechterzijde ligt de 
Venlose heide met een zweefvliegveld en links een 
legerdepot). • Na het vliegveld gaat het fietspad over 
in een verharde weg. • Neem de eerste weg rechts en 
u komt weer uit bij Infocentrum Groote Heide.

Startpunt route 2: Hostellerie De Maasduinen, Markt 
�5, 594� GA Velden. Postbus �900, 5900 BX Venlo, 
tel.(077)35�9439. Het informatiecentrum kan bereikt 
worden, door vanaf de autoweg A67 bij Venlo de 
afslag Velden/Kasteeltuinen te nemen. Volg vervol-
gens op de N27� de borden Velden, na ongeveer 2,5 
km vindt u het hotel-restaurant direct bij de stoplich-
ten aan uw linkerzijde.
Lengte: 27 km. 
Typering: deze prachtige route voert door mooie bos-
sen en vennen en door het domein van de zeldzame 
boomkikker. Na afloop kunt u een heerlijke maaltijd 
bij ‘Hostellerie De Maasduinen’ of bij Chinees res-
taurant ‘De Chinese Muur’ nuttigen. Op de terugweg 
komt u langs het IVN clublokaal de Hansenhof waar 
voor de begeleide fietstocht de koffie of een drankje 
gereed staat. Het IVN wenst u een mooie fietsroute 
met onze begeleiders Jo Peters en Henk Wennekers. 

• Ga vanaf de parkeerplaats rechtsaf. • Rijd de kerk 
voorbij en ga bij de T-splitsing linksaf. • Houd bij de 
splitsing rechts aan en ga bij het kruispunt linksaf 
(Vorstweg). • Vervolg de weg. Deze maakt een scher-
pe bocht naar links. (Rechts ligt tuincentrum Dings). • 
Ga bij het kruispunt rechtsaf (Genooierweg). (Links en 
rechts liggen landerijen van het Limburgs Landschap. 
Dit wordt beheerd met runderen). • Houd bij de split-
sing links aan. • Steek de voorrangsweg over en rijd 
rechts het fietspad op. • Ga na �00 m, vóór het via-
duct, linksaf (Lijsterweg). • Fiets bij de voorrangsweg 
rechtsaf het fietspad op. • Steek bij de verkeerslichten 
links de weg over, fiets iets links/rechts en dan de 
Leeuwerickstraat in. • Blijf de verharde weg volgen. 
(Bij bordje eigen weg gewoon door fietsen; hier is 
nieuw bos aangeplant). • Volg de bocht naar links en 
vervolg de weg. • Ga op het kruispunt linksaf.

Na 500 m ligt aan de linkerzijde Venkoelen (Zwart 
Water). Rechts grazen vaak verschillende soorten gan-
zen. Deze trekken tegenwoordig niet meer weg maar 
broeden hier.

• Aan het eind van het Zwart Water maakt 
de weg een lichte bocht naar rechts. Ga 
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hier rechtsaf het fietspad op (Knp 95). • Volg op een 
kruispunt van zandwegen linksaf het fietspad (Knp 
95). (Aan de linkerzijde liggen paardenstallen). • Ga 
na 300 m rechtsaf het fietspad op (Knp 4). • Steek aan 
het eind de weg over en vervolg het fietspad. • Rijd 
op de T-splitsing van onverharde paden rechtsaf. • Op 
de T-splitsing linksaf. • Na � km komt er een haakse 
bocht naar links. • Ga op de T-splitsing rechtsaf het 
fietspad op. • Rijd op het kruispunt rechtdoor. • Ga op 
het volgende kruispunt rechtsaf het fietspad op. 

Op dit punt bestaat de mogelijk even linksaf te gaan 
en onder de slagboom door ongeveer 600 m het 
wandelpad in te fietsen. U komt langs enkele mooie 
vennen totdat u aan de rechterzijde een witte berg 
ziet liggen. U fietst daarna terug en vervolgt de route 
d.w.z. recht oversteken het fietspad op. 

• Op het volgende kruispunt de weg volgen. 

Rechts passeert u Landgoed Ex, een voorbeeld van 
particulier natuurbeheer. Hier kunt u een korte drink-
pauze inlassen met een eventuele bezichtiging van 
het Landgoed. Links ligt in de bossen een prachtig 
ven.

• Ga op de T-splitsing (verharde weg) linksaf. Houd 
op de splitsing rechts aan en rijd het fietspad aan de 
rechterzijde op. • Volg na 700 m de haakse bocht. (U 
passeert rechts een tuinderkas met huis). • Hierna 
komt een haakse bocht naar links. Blijf het fietspad 
volgen. • Ga aan het eind van de weg, bij de voor-
rangsweg, linksaf het fietspad op (Lingsvorterweg). U 
bent nu in Arcen. • Steek bij de verkeerslichten over. 
Vervolgens rechtdoor. 

U passeert links de kasteelgracht van de Kasteeltui-
nen. Bij zonnig weer kunt u de moerasschildpadden in 
de grachten zien. Voor degene die vanuit Arcen starten 
is de ingang van de kasteeltuinen het startpunt van 
route 3 Arcen.

• Ga na 50 m linksaf . • Houd op de volgende splitsing 
links aan. (Rechts ligt de ambachtelijke distilleerderij 
en graanbranderij de IJsvogel. Rijd hierna het fietspad 
op. • Het fietspad loopt op een gegeven moment 
langs de autoweg. • Ga bij de eerste verharde weg 
rechtsaf. • Fiets na �00 m linksaf. (Rechtdoor gaat u 
het veer op. Niet doen!). • Ga bij de T-splitsing rechts-
af. • Blijf het fietspad volgen.

Rechts ziet u baggerwerken Maaswerken. Hier ont-
staat na 20�2 ongeveer �00 ha nieuwe natuur (bos en 
water). U komt langs het zanddepot van de Maaswer-
ken. Als u bij de trappen afstapt en naar boven loopt, 
kunt u de Maaswerken bekijken.

• Ga aan het eind van de weg rechtsaf. • Volg na 400 
m de bocht naar links (Ebberstraat). Links en rechts 
liggen tuinderkassen. • Rijd bij de T-splitsing rechtsaf. 
(Aan de linkerzijde ziet U het clublokaal van IVN Maas-
duinen liggen ‘De Hansenhof’). • Volg na 50 m de 
bocht naar links. U fietst nu een stukje langs de Maas. 
Rechts ziet U het veer liggen naar Grubbenvorst. • 
Rijd na het veer linksaf. • Ga aan het eind van de weg 
rechtsaf. • Neem de eerste weg links en fiets voorbij 
de kerk. U komt op de markt in Velden, het eindpunt 
van deze route B Velden.

De mogelijkheid bestaat van hieruit naar de Groote 
Heide in Venlo te fietsen (�0 km) voor de Groote 

Heide-route (Route �, 25 km). Deze is zeer de moeite 
waard. Vraag de prospectus bij Hostellerie de Maas-
duinen.

Startpunt route 3 Arcen: ingang Kasteeltuinen Arcen, 
Lingsforterweg 26, Arcen. Op de provinciale weg N27� 
in Arcen bij de verkeerslichten rechtsaf.
Lengte: 36 km
Begeleider fietsroute: Louis Reutelingsperger
Typering: De route is gericht op de veranderingen 
in de natuur. Veranderingen die het gevolg zijn van 
bewust menselijk handelen, zoals natuurontwikke-
ling- en herstelprojecten, maar ook veranderingen die 
het gevolg zijn van het warmer geworden klimaat in 
Nederland. De veranderingen doen bepaalde soorten 
verdwijnen en andere verschijnen. Men ziet nu beter 
dan vroeger dat niet alleen areaalgrenzen van soorten 
aan veranderingen onderhevig zijn maar ook hele 
ecosystemen. Ecosystemen waarvan wij deel uitmaken 
en afhankelijk zijn. 
 
• Ga vanaf de ingang van de Kasteeltuinen Arcen 
linksaf (richting westen). Rechts zijn bij zonnig weer 
vaak de schildpadden in de grachten te zien. • Fiets 
na 50 m linksaf (Kasteellaan). • Neem de eerste weg 
rechtsaf (Schans). Volg de weg door de dorpskern.

Langs de Maasstraat staan oude Paardenkastanjes 
welke door de vele Kastanjemineermotjes aangevre-
ten zijn. De Kastanjemineermot komt pas sinds �998 

in Nederland voor en breidt zich geleidelijk uit naar 
het noorden. 

• Ga op het kruispunt van de Kruisweg linksaf. 

Het witte huis rechts is de voormalige directeurs-
woning van de bierbrouwerij. Dit huis is in �936 in 
het Maasdal op een kunstmatig aangelegde heuvel 
gebouwd en is daarmee als terpwoning een zeld-
zaamheid in het Maasdal. Wonen in het Maasdal en 
waterberging zijn op deze manier te harmoniëren.

• Rijd na de brouwerij en het volgende huis, rechtsaf 
een verharde weg in en blijf deze volgen. 

Rechts ligt een heuvel in het landschap. Hier stond in 
de Romeinse tijd een grote boerderij (Villa) waarvan 
de fundamenten nog aanwezig zijn. Bij de T-splitsing 
kijkt u in een voormalige Maasbedding, waarin de 
Rode beek stroomt. Dit gebied, dat bestemt is voor 
natuurontwikkeling biedt rust en ruimte voor weide-
vogels en verschillende soorten ganzen. 

• Ga bij de T-splitsing rechtsaf en volg de Marterwal. 

De berm herbergt hier een bijzondere flora, waaron-
der Grote pimpernel.

• Ga op de T-splitsing linksaf en steek de voorrangs-
weg over. • Fiets aan de overzijde van de provinciale 
weg linksaf en volg het fietspad langs de rijksweg. 

Rechts liggen de Maasduinen welke zo’n �0.000 jaar 
geleden ontstaan zijn, toen in Nederland een Toendra-
klimaat heerste. U passeert nu het bord ‘Bad Arcen’. 
Deze naam duidt op de thermale-minerale bron van 
het Thermaalbad Arcen. Het water komt uit een diepte 
van 879 meter. Hier bevinden zich zoutlagen welke 
zo’n 250 miljoen jaar geleden ontstaan zijn. In die tijd 
heerste hier een woestijnklimaat. 

• Blijf de provinciale weg volgen tot voorbij Kanaal-
mond. • Ga bij het Pannenkoekhuis (rechts) rechtsaf 
de Twistedenerweg op. 

U fietst nu dwars door het internationaal bekende 
natuurgebied de Hamert. Vlak voordat de weg bij 
de terrasrand omhoog gaat, ziet u links een open 
vlakte, waar het grootste deel van het jaar water in 
staat. Tot voor kort waren dit drassige weilanden. 
Door het afgraven van de bemeste bovenlaag en het 
opstuwen van het water is het Nieuwe Heerenven 
ontstaan. Deze, door Stichting Het Limburgs Landschap 
uitgevoerde, natuurontwikkeling is zeer succesvol. 
Vele kwetsbare en helaas zeldzame soorten komen 
hier voor. Naast planten zoals Wijdbloeiende rus, 
Klein Vlooienkruid e.d. komen er zeer veel bijzondere 
vogels voor. Zo zitten hier jaarlijks Kleine en Grote 
Zilverreigers, veel steltlopers, ganzen- en eendensoor-
ten. Bij gelegenheid wordt u hier verrast door de aan-
wezigheid van de Ooievaar, Zwarte ooivaar, Lepelaar, 
Kraanvogel of Slechtvalk.

• Ga bij het kruispunt met de Heerenvenweg, rechtsaf. 
U steekt nu het in �770 gegraven Geldersch Nierska-
naal over.

Op een enkele plaats langs dit kanaal komt de van 
oorsprong Mediterrane Gekielde Loofslak voor. Deze 
soort maakt, net als vele ander dieren en 
planten, een opmars naar het noorden. 

3
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Waarschijnlijk komt dit door de vele zachte winters de 
afgelopen jaren. Met de hier rondzwemmende bevers 
is dit anders. Deze soort is hier in het kader van een 
herintroductieprogramma uitgezet.

• Steek het kanaaltje over. • Ga, na ongeveer 400 
m, na de sterke bocht naar rechts, bij de T-splitsing 
linksaf. (Asfaltweg in het bos). 

U fietst hier op het Middenterras, welke bestaat uit 
grindrijke Maas- en Rijnafzettingen. De grindgroeves 
van de Dorperheide vormen natuurlijk ogende meer-
tjes. Momenteel is men bezig met de laatste werk-
zaamheden en het inrichten als natuurgebied. Op het 
drogere gedeelte groeit de struikheide. Daar kunt u, 
net als op veel andere heideterreinen, de geel-zwart-
gebande tijger- of wespenspin aantreffen. Deze soort 
is �980, in Zuid-Nederland voor het eerst aangetroffen. 
In 2008, na 28 jaar heeft deze fraaie spin zich in het 
noorden van het land (Ameland) weten te vestigen. U 
moet echter voorzichtig zijn om elke areaaluitbreiding 
te wijten aan de opwarming van de aarde. Soms helpt 
de mens een handje. Zo groeit hier ook het, tot in de 
winter bloeiende, Bezemkruiskruid. Deze soort kwam 
als zaad in schapenwol uit Namibië mee. Bij het was-
sen van de wol is het zaad onder ander eerst langs 
beken in België en Zuid Limburg terecht gekomen. Nu 
groeit de plant in grote delen van het land op kale 
terreinen en wegbermen. De zaden liften mee met de 
modder aan (vracht))wagenbanden. 

• Vervolg de weg, die nu Dorperheideweg heet, in 
zuidelijke richting (fietspad). • Ga bij de afgravingen 
linksaf de grindweg Rode dijk op. • Fiets op een kruis-
punt met zandpaden rechtsaf. • Rijd bij het volgende 
kruispunt met zandpaden rechtsaf. • Ga aan het eind 
van de grindweg linksaf weer het fietspad op.

Rechts van de weg loopt het terrein zeer geleidelijk 
af. Dit kunnen we vooral goed zien wanneer we ter 
hoogte van de Brandemolen fietsen. Deze flauwe hel-
ling is ontstaan in de laatste ijstijd. De terrasrand is 
toen door sneeuwsmeltwater gaan vervloeien; ieder 
voorjaar en iedere zomer opnieuw. De 20 m hoogtelijn 
markeert de rand van deze unieke sneeuwsmeltwa-
terwaaier. Als u, al verder fietsend, goed oplet, ziet 
u dat de terrasrand geleidelijk aan weer scherper en 
steiler wordt, Ter hoogte van de Resort Arcen is van 
de vervloeiing niets te zien, hier is de grens tussen de 
Maasterrassen scherp. 

• Ga bij de viersprong rechtsaf, het fietspad langs 
de Lingsforterweg op. • Neem vervolgens de eerste 

verharde weg links, de Hanikerweg. • Houd bij de 
splitsing links aan en blijf de verharde weg (de Essen-
laan) volgen. 

U rijdt nu weer het open landschap in. Links, in het 
oosten ziet u de beboste steilrand als een lint in het 
landschap. Aan de voet van deze helling ligt het Hol-
terbroek, een moerasgebied dat gevoed wordt door 
kwelwater uit de hoger gelegen gronden in Duitsland. 
Ook hier krijgt de natuur meer kansen. Het Limburgs 
Landschap heeft door uitgekiend maaibeheer zoge-
naamde veldrusschraalgraslanden tot ontwikkeling 
laten komen. In het voorjaar bloeien achtereenvolgens 
massaal Pinksterbloem, Paardenbloem en Koekoeks-
bloem; een lust voor het oog. Minder opvallend, maar 
wel bijzonder, is de vestiging van de Gevlekte orchis 
en Moeraskartelblad. 
 
• Ga bij de T-splitsing van verharde wegen linksaf. Blijf 
de verharde weg volgen. • Volg nu de route richting 
Knp 95. 

Links passeert u Landgoed Ex, een voorbeeld van par-
ticulier natuurbeheer. Hier kunt u een korte drinkpauze 
inlassen met een eventuele bezichtiging van het Land-
goed. Links ligt in de bossen een prachtig ven.

• Rijd op een kruispunt met zandpaden rechtdoor. • 
Ga op het volgende kruispunt van zandpaden linksaf. 
(Houten slagboom). De mogelijkheid bestaat even 
rechtdoor te gaan en langs de slagboom het wan-

delpad op te fietsen. U passeert dan een paar mooie 
vennen en komt uit bij de witte berg. Draai hierna om 
en vervolg route, d.w.z. bij slagboom rechtsaf. • Rijd 
op het fietspad bij een kruispunt rechtdoor. • Ga op 
het volgende kruispunt linksaf. 

U bereikt nu het Vreewater. Ook hier vindt succesvol 
natuurherstel plaats. Bijzonder is de introductie van de 
zeldzame boomkikker. IVN-Maasduinen ondersteunt 
dit project door bij allerlei beheersactiviteiten de han-
den uit de mouwen te steken.

• Maak een scherpe bocht naar rechts. • Ga op het 
kruispunt linksaf. U komt op de parkeerplaats van 
Jagerrust uit. 

Hier bestaat de mogelijkheid wat te eten of te drin-
ken. Er is uitleg van Limburgs Landschap over de 
natuurontwikkeling in de Maasduinen.

• Rijd terug de parkeerplaats af en ga rechtdoor het 
fietspad op. • Fiets op het kruispunt rechtdoor. • Steek 
het kruispunt van zandpaden over. 

Links komt u langs viswater de Lult.

• Ga bij de T-splitsing linksaf en blijf de hoofdzandweg 
volgen tot u op de verharde weg komt. Fiets op de 
T-splitsing linksaf. • Ga op het volgende kruispunt 
rechtdoor. • Na enkel kilometers maakt de weg een 
scherpe bocht naar links. Hier gaat u rechtsdoor de 
zandweg in. • Als u uitkomt op de rijksweg, steekt u 
deze schuin over gaat rechtdoor (niet na 20 m links 
in). • Ga halverwege deze weg rechts het fietspad op. 

U rijdt nu langs baggerwerken. Halverwege zijn trap-
pen naar een Maaswerkenplateau, vanwaar U een 
uitzicht heeft over de baggerwerken.   

• Het fietspad gaat over in een verharde weg. • Volg 
de bocht naar rechts en ga bij de T-splitsing linksaf. • 
Fiets bij de volgende T-splitsing rechtsaf (linksaf gaat 
u naar de Maas met het veer). • Aan het eind van de 
weg komt u op een voorrangsweg. Ga hier linksaf het 
fietspad op. • Steek de weg over en volg het fietspad 
links. • Rijd bij het kruispunt rechtsaf en u bent weer 
bij de Kasteeltuinen van Arcen.  
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