331. LINNE 14,4km – 5km
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Tijdens deze vlakke en afwisselende wandeling loopt u midden tussen de Maasplassen door naar het
natuurgebied St. Anna’s Beemd en De Slaag bij Heel. U passeert tweemaal de stuw en enkele sluizen. De
route gaat over goed begaanbare paden en loopt veel langs de waterkant. Halverwege aan de rand van
Heel kunt u naar het gezellige terras Park Piahoeve lopen (dagelijks geopend). U kunt de route inkorten
tot 5km.

blz 2 van 3
Startadres: Zalencentrum De Harmonie, Grote Straat 9 Linne.
(Naast het café (hoek Visserstraat/Groetstraat) is een grote parkeerplaats).
Gps afstand: 14400 m. Looptijd: 3 uur. Hoogteverschil: 18m.
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.

Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

331. LINNE 14,4km – 5km
1. Aan de kruising met uw rug naar het café gaat
u L (Visserstraat) omlaag. Beneden aan de Tsplitsing gaat u L over de smalle asfaltweg. Aan
de 3-sprong RD. Aan de 4-sprong bij de hoger
gelegen St. Martinus kerk (1897) loopt u RD
(Oeveren).
Na 50 m. gaat u bij zitbank R
(fietsroute 84) over het asfaltpad met links van u
speeltuin Weerderhof en rechts de schietboom
met twee kogelvangers van schutterij St.
Martinus (1907). Via bruggetje steekt u de
Vlootbeek over. Meteen daarna aan de Y-splitsing
gaat u L over het verharde pad met voor u de
twee koeltorens van de in 2014 stilgelegde Claus
elektriciteitscentrale.
(Deze
hypermoderne
gasgestookte installatie kan niet concurreren (2017)
met
onder
meer
goedkopere
stroom
uit
kolencentrales). U passeert een boerderij en volg
dan de asfaltweg RD door het buurtschap Weerd.
(Even verder ziet u rechts kasteel Heysterum, dat
gelegen is in de uiterwaarden van de Maas in het
e
natuurgebied Linnerweerd. Het uit de 18 eeuw
stammende buitenverblijf wordt omringd door een
kasteelpark met eeuwenoude bomen waaronder de
grootste en oudste plataan van Nederland. Het is niet
te bezichtigen). Aan de 3-sprong bij zitbank gaat
u L. (Meteen links passeert u de herinneringsplek
aan de 52 jarige M. van den Vorst, die hier op 9
januari 2011 verdronk. Tijdens hoogwater probeerde
hij zijn hond uit het water te redden. De hond kwam
levend uit het water). Net vóór de brug gaat u R
over het pad met links van u de Vlootbeek.
Negeer bij wandelknooppunt (wkp) 41 bij
afsluitboom graspad links en loop RD (60).
2. Vlak daarna aan de T-splitsing voor afrastering
van de Clauscentrale, die aan een inham van de
Maas ligt, gaat u R over de veldweg die u geruime
tijd RD volgt. Na 1 km gaat u aan de 3-sprong bij
wkp 60 RD (32) met even verder links van u de
Maas. De veldweg buigt naar rechts en loop dan
door de mooie bomenlaan.
3. Aan de 3-sprong bij wkp 32 steekt u L (31) en
dan rechts via de houten brug de vistrap in de

Maas over en loop de klinkerweg omhoog.
(Degene die 5 km loopt, gaat u hier bij wkp 32 RD.
Ga nu verder bij punt 8. Als u hier L omhoog loopt,
dan kunt u boven bij de grote stuw van Linne een
kijkje nemen. Steek de stuw via de houten brug over
en loop door tot bij de picknickbank en infobord waar
u mooi zicht heeft op de stuw. Beslist de moeite
waard). Boven steekt u via de volgende brug de
waterkrachtcentrale Linne (1989) over, die
jaarlijks ruim 30 miljoen kilowatt uur Groene
Stroom levert voor circa 9000 huishoudens. (Zie
infobord). Even verder steekt u via de houten brug
de Maas en de stuw Linne, die in okt. 1925 door
Koningin Wilhelmina in dienst is gesteld, over. Na
de stuw volgt u bij zitbanken en infobord RD het
asfaltpad. Voorbij infobord, picknickbank en
zitbank (mooi uitzicht op de stuw) passeert u een
veerooster en volg dan de asfaltweg. Via dam
steekt u een afgesloten arm van de Maas over.
Volg nu de asfaltweg, die naar links buigt. (Schuin
links voor u ziet de kerk in Wessem). U passeert
weer een veerooster en klaphek. Aan de 3-sprong
gaat u L omhoog. Boven passeert u bij de sluis
Linne enkele zitbanken. Steek boven via de brug
de sluis Linne/Osen (1925) over. (Via deze oudere
sluis en de sluis Roermond kan de scheepvaart de
Maas bevaren, waarbij de 8 km lange meander van
de Maas bij Linne afgesneden wordt).
4. Let op! Loop niet helemaal de brug over maar
ga bij sluishuisje L de trap omlaag. (Verbodsbord
geldt voor toegang naar sluishuisje). Volg de smalle
asfaltweg met links van u de sluis. (Hier staan
zitbanken). Bij afsluitboom gaat u R. Aan de 5sprong bij zitbank en het herinneringsmonument
aan de “Lock Force” gaat u RD. (De “Lock Force,
een geallieerde gevechtsgroep, voerde hier tussen
dec. 1944 en febr. 1945 een onafgebroken strijd
waarbij bij hun groep 24 doden vielen, 30 gewonden
en 12 soldaten vermist werden. Zie infobord). Aan de
4-sprong gaat u RD en via de sluis Heel (1972)
steekt u het 8 km lange Lateraalkanaal Linne
Buggenum over. (Via deze sluis en dit kanaal heeft
de scheepvaart over de Maas een nog kortere

vaarroute. Rechts ziet u de kerk in Beegden).
Meteen na de sluis gaat L de trap omlaag en volg
bij infobord en wkp 31 de klinkerweg RD (30) met
links van u de sluis. Aan de 3-sprong gaat R
met rechts van u een grote parkeerplaats. Aan de
doorgaande weg gaat u L omlaag.
Negeer
beneden, waar de asfaltweg naar rechts buigt,
doodlopende grindweg links omhoog. Aan de 3sprong, waar de doorgaande weg weer naar
rechts buigt, loopt u bij verbodsbord RD. Let op!
Bij lantaarnpaal nr. 1010 gaat u links over het
verharde pad lopen. (Voor u ziet u woningen in
Heel). Het pad buigt naar links en u loopt u het
natuurgebied Sint Anna’s Beemd in. Na 25 m.
gaat u aan de 3-sprong R knp 21 r23 met links
van u de plas (voormalige grindgroeve) Sint
Anna’s Beemd.
5. U passeert even verder een infobord en
picknickbank, een prima pauzeplek na 7,2 km.
Aan de 3-sprong gaat u L (hier staat een paaltje
met fietsroute 5a-5b) en even verder loopt u weer
langs de plas Sint Anna’s Beemd. (Als u wilt
pauzeren, kunt u hier naar Park Piahoeve lopen (350
m.), waar mensen met een beperking werken. Er is
een leuk terras en men hanteert vriendelijke prijzen.
Ga hier aan de 3-sprong dan R en loop boven bij
ijzeren hek
RD. Na 70 m. gaat u bij
wandelmarkeringspaal R door het poortje in de
afrastering. Meteen daarna aan de asfaltweg in het
park gaat u L. Aan de 3-sprong gaat u L omlaag en
u komt bij het café. Open van Ma-vr. 10.00-16.00, zazo. 12.00 – 16.00 uur). Na 600 m. gaat u bij
infobord “Welkom in St. Anna’s Beemd” scherp R
het graspad omhoog. Steek boven bij wkp 26 de
dijk over en loop schuin L het graspad omlaag
dat beneden bij twee zwerfstenen naar rechts
buigt met links van u een bosstrook. (Volg nu de
wandelmarkeringen tot wkp 31. U gaat dus boven op
de dijk niet L over de dijk).
6. Aan de 3-sprong gaat u RD met rechts van u
een inham van de Maas waar plezierboten kunnen
aanmeren.
Volg nu het pad via houten
klaphekken RD met rechts van u het water. (Voor
u in de verte ziet de autowegbrug over de Maas bij
Wessem en even verder ziet u rechts de 132 m. hoge
Tv toren in Hunsel). Let op! 40 meter voorbij einde
afrastering van links gelegen groot weiland gaat
u bij wandelmarkeringspaal L (gele pijl) over het
graspad. (U verlaat hier het water). Steek het brede
pad over en loop via het klaphek het trappenpad
omhoog. Boven op de dijk gaat u L door de
bomenlaan met rechts van u de Maas.
Na
geruime tijd passeert u een rood/witte
afsluitboom en loop RD over het smalle verharde
pad. Na veerooster gaat u RD over de veldweg.
7. Let op! Na 50m, waar de veldweg links omlaag
buigt, gaat u RD door het klaphek en loop verder
over de dijk. Bij ingang van weiland en bij
klaphek gaat u schuin R door het weiland en vlak
daarna verlaat u via het volgende klaphek het
weiland. Volg nu de klinkerweg RD met rechts
van u de Maas. Aan de 3-sprong RD. (U loopt nu

blz 3 van 3
het middenstukje terug). Loop bij wkp 31 het trapje
omhoog en steek R de sluis Heel over. Aan de 4sprong bij het volgende wkp 31 gaat u RD (32).
Aan de 5-sprong in het buurtschap Osen loopt u
bij zitbank, herinneringsmonument en ring van
rode beuken (tweede weg rechts/zie infobordje op
steen) RD. Bij afsluitboom gaat u L over de smalle
asfaltweg met rechts van u de sluis Linne/Osen.
Bij het sluishuisje gaat u de trap omhoog en ga
dan R de brug over. De weg buigt naar rechts en
wordt een dalende weg. (Hier, waar de weg naar
rechts buigt, ziet u voor u de 156 m. hoge de Tv
toren Roermond). De weg buigt naar links. Meteen
daarna gaat u aan de Y-splitsing R de smalle
asfaltweg omhoog. Via klaphek/veerooster loopt
u het natuurgebied Osen weer binnen. De
asfaltweg buigt naar rechts en via de dam steekt
u weer de afgesloten arm van de Maas over.
Steek boven het veerooster over en ga meteen R
over de smalle asfaltweg. U steekt vervolgens
weer de stuw Linne, de waterkrachtcentrale Linne
en beneden via de houten brug de vistrap in de
Maas over. Aan de T-splitsing gaat u L over de
klinkerweg.
8. Meteen daarna gaat u bij twee zitbanken R over
de smalle asfaltweg.
Aan de 4-sprong bij
verkeersspiegel en rij platanen gaat u L over de
veldweg. Bij de twee inritten van het
rijksmonumentale
grote
buitengoed/kasteel
Ravensberg,
Mariakapelletje
aan
boom,
platanenlaan en wkp 40 loopt RD (45). (Hier stond
e
in de Linnerweerd al in de 17
eeuw een huis
genaamd Ravenborgh. Het huidige huis is van einde
18e eeuw. De stallen en het koetshuis en de
bijbehorende U-vormige boerderij zijn 19e-eeuws).
Volg nu RD het verharde smalle pad gelegen
tussen laagstamboomgaarden met voor u in de
verte de kerktoren in Linne. Steek aan het eind
RD het bruggetje over en ga meteen bij infobord
L door het klaphek. Volg het pad met links van u
de Vlootbeek en rechts het clubhuis van
schutterij St. Martinus. Na het volgende klaphek
gaat u R over de verharde veldweg. Aan de
kruising voor kerk gaat u L en u verlaat het
natuurgebied Linnerweerd. Neem nu de eerste
weg R (Keulstraat) omhoog. Boven aan het
Marktplein met de muziekkiosk gaat u L
(Grotestraat) en u komt weer bij het café, de
sponsor van de wandeling, waar u nog iets kunt
eten of drinken.

