Lang s de M aas in
Arce n en Ve lden

Schakel in de
Maascorridor van
Venlo tot Bergen

Same nhang i n Natuu r,
Lands chap en Toerisme

Natuurlijke oever
Tussende Maas endekades
Nieuwenatuur
In hetwinterbedvandeMaasachterdekades
Extensief
weidegebied

Fietsroute
Wandelroute
Beek
Ecologische verbinding

Informatiepaneel

Bestaande natuur:
Eiken Weerd
Barbara's Weerd
Laarberg
De Krosselt

Nieuwe natuur:
Natuurlijke oevers
Verbinding de Steening-Zwarte
berg
Rondom de geul, nieuwe natuur in
een licht geaccidenteerd terrein
met ooibos en grote grazers
Op den duur het gehele gebied
buiten de kades, nieuwe natuur
met grote grazers
Gronden in het winterbed van de
Maas binnen de kades op den
duur weidegebied met extensieve
veeteelt en kleine
landschapselementen

Wandelpad:
Onderdeel van het LAW
Streekpad "Maasduinen"
Vanaf Roobeek langs de Maas en
Eikenweerd naar de Schanstoren
Vanaf de Schanstoren via
stapstenen over de
Lingsforterbeek naar Babara's
weerd
Via het veer Lomm-Lottum langs
de Maas naar de Hoogwatergeul
Met een kabeltrekpont over de
geul langs de Maas naar Hasselt
Van Hasselt via het veer VeldenGrubbenvorst naar een
onderdoorgang bij de brug A67
Vanaf het veer is dit wandelpad
een onderdeel van "Het Pieterpad"

Fietsroute:

Nieuwe beken:
Meanderende Roobeek
Latbeek, Voortbeek en Haagbeek
samenvoegen tot een natuurlijk
meanderende waterloop

Het geheel als onderdeel van het
"Knooppunten Fietsroute Netwerk
Maasduinen"
Vanaf de Hamert door Arcen,
langs de watermolen naar het veer
Lomm-Lottum
Via de Looiweg langs de Spyker
naar de monding van de geul
Over de kades achter de kassen
naar Hasselt
Via het veer Velden-Grubbenvorst
over de kades naar een
onderdoorgang bij de brug A67

Ecologische verbindingen:
Bij de Roode beek
Bij Barbara's weerd en de
Kloosterhof
Bij de sportvelden Lomm en
zuidelijk van de Voort
Bij de Weerd

Rustpunten:
Bij de drie veerstoepen (Arcen,
Lomm en Velden) en bij de
monding van de Hoogwatergeul
komen de wandel- en fietsroutes
samen en zijn er rust- en
picknickplaatsen met informatiepanelen

Waterbus:
Een waterbusverbinding tussen de
rust- en picknickplaatsen bij de
veerstoepen, de steigers bij
Broekhuizen, de Schanstoren en
de Maasboulevard Venlo

