
Limburg 
Noord-Limburg (circa 30 km) 

 

Een kleurrijke route: het tere rood van de aardbeien, het diepe rood van de rozen, het goud 

van het bier, het groen van de bossen en het wit van de asperges en de champignons. 

 

Start (S): VVV Arcen, Wal 26, T 077 473 1247 

 

In de kasteeltuinen (Lingsforterweg 26, T 077 473 1882, www.kasteeltuinen.nl) van Arcen 

kan men urenlang ronddwalen. Ook het kasteel is toegankelijk. In graanbranderij De IJsvogel 

(Kruisweg 40, T 077 473 1240, http://www.ijsvogel.com), gevestigd in de Wijmarsche 

Watermolen, wordt op traditionele wijze gebrand en gestookt. Verkoop van talloze jenevers, 

bitters en brandewijnen. 

 
Volg de Maas in noordelijke richting. Veer naar Broekhuizen. Aan de overkant RA. 30 meter 

verder LA, Looierstraat. Aan het eind LA en direct RA, Genenberg. Bij huisnummer 23 LA, 

Hiepterweg. RA, Raomweg. Schuin RA, Haasendonkerweg. Op Horsterweg RA, richting 

Horst. Bezoek in Melderslo Streekmuseum De Locht (T 077 398 7320), tevens Nationaal 

Asperge- en Champignonmuseum. Hier wordt de teeltwijze van beide groenten belicht. In het 

aspergeseizoen kun je zelf asperges steken en kopen. RD (Broekhuizerdijk, Daniëlweg, 

Nachtegaallaan) naar de Kasteelse Bossen. Op Nachtegaallaan tweede RA, Herenbosweg. 

Eerste LA, Kasteellaan. Aan het eind ligt de ruïne van kasteel Ter Horst, gebouwd rond 1300. 

In de 16e en 17e eeuw omvatte het kasteel een hoofdburcht en een voorburcht met 

bijgebouwen. Medio 19e eeuw werd het grotendeels gesloopt. Vanaf een uitkijktoren is de 

ruïne te bekijken. Horecagelegenheid De Kasteelboerderij (T 077 398 4561) is ondergebracht 

in een voormalig bijgebouw. In de Kasteelse Bossen zijn wandelroutes uitgezet.  

 

Rijd iets terug en neem het pad LA langs het meertje dat leidt naar de Tienrayseweg. Schuin 

links aan de overkant ligt Aardbeienland (T 077 397 1216, http://www.aardbeienland.nl), een 

uniek park waar je alles over de aardbei te weten kunt komen. Onder meer een zelfplukveld, 

museum en winkel met uitgebreid assortiment aardbeienproducten. 

 

Via de Tienrayseweg, later Venrayseweg, naar Horst. Op nr. 94 ligt café-brouwerij 

Cambrinus (T 077 398 3009, www.cafe-cambrinus.nl), een huisbrouwerij annex café. In het 

centrum vindt u de Oudheidkamer (Steenstraat, T 077 398 6540), met stijlkamer, Noord-

Limburgse mutsen (toeren), maquette van kasteel Ter Horst en archeologische vondsten. Via 

Hoofdstraat en Venloseweg het centrum uit. Tweede rotonde LA, Meldersloseweg. Onder 

A73 door en bij Y 1663 RA, Boomsweg. Eerste LA (Denenweg), eerste RA (Losbaan). Aan 

het eind LA, spoor over, RA en direct LA (Houthuizerweg).  

Op Grubbenvorstwerweg LA naar Lottum, bekend om zijn rozenkwekerijen. In de zomer 

bieden de rozenvelden een unieke bloemenpracht. Bij Y 1187 RA, Veerweg. Landhuis De 

Maashof (T 077 463 1924, http://www.rozendelicatessen.nl) is beroemd om zijn prachtige 

rozentuin en heerlijke rozenproducten. Neem het veer naar de overkant en daar fietspad LA 

terug naar Arcen. 

 
S=start ● T=telefoonnummer ● Y=richtingaanwijzer ● P=ANWB-paddestoel ● LA=linksaf ● RA=rechtsaf ● RD=rechtdoor 

 


