
INFORMATIE
Deze route laat je genieten van het Roerdal
met zijn boerderijen, de meanderende Roer
en de Waterschei met de Prins Bernhardmolen.

2. Steek LA de N293 over en vervolg fietspad aan de Paarloweg richting Vlodrop.
Gelijk links ligt Huize Frymerson.
We komen voorbij de hoeves ’t Hemke –
Dasselray en Klein Paarlo.

We gaan door Herkenbosch via de Ohé, langs
kasteel Daelenbroeck en de oude Turfkoelen
naar het gehucht Etsberg.

3. In het gehucht Paarlo LA naar fietsbrug,
waar we de vrij meanderende Roer oversteken. De bordjes ‘Prins Bernhardmolen’
volgen.
In buurtschap de Waterschei zien we rechts de
Prins Bernhardmolen (type standaardmolen)
en links een landbouwmuseum.

Dan door de kern van Vlodrop. Hier wordt de
schrijver van het Limburgs volkslied geëerd
met een standbeeld en is zijn graf te vinden
op het oude kerkhof.
Langs de bosranden en de open velden naar
de Borg en Achterste Vorst in Posterholt waar
in het verleden door leden van de HVR archeologische opgravingen verricht zijn.
Op het hoogste punt van deze route gaan we
voorbij aan een luchtwachttoren uit de periode van de Koude Oorlog.
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Verder gaat het, door het langgerekte Posterholt naar kasteel Aerwinkel en het pittoreske
Reutje.
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Van hieruit langs de zeer oude vakwerkwoning aan de Roskam en natuurbegraafplaats
Bergerbos naar de molen van Verbeek in St.
Odiliënberg.
Daarna is het nog maar kort tot aan het HVRmuseum, waar je een bezoek kunt brengen.
Voor de openingstijden kijk je even op
www.roerstreekmuseum.nl.
De route is gemaakt door HVR-lid Piet van de
Venne.
LA - linksaf
RA - rechtsaf
RD - rechtdoor
ZW - zandweg
VW - verharde weg
ROUTEBESCHRIJVING
1. Start bij het Roerstreekmuseum richting
Raadhuisstraat en neem op de kruising de
Hoofdstraat RD.

4. Verder door de Hammerbosjes waar we
bij het kruisbeeld de ZW RA nemen.
Vóór de Hoeve Hammerhof LA VW, laan
door en rechts aanhouden.
Bij binnenkomst van Herkenbosch LA de
Kruisweg op en daarna RA (Aan de vier
Gebroeders).
Bij afbuiging rechts, Dr. Biermansstraat.
Deze helemaal doorfietsen tot aan vijfsprong.
Hier scherp RA de Hammerstraat ingaan.
Aan de linkerzijde zien we de enige vakwerkwoning van Herkenbosch.
5. De Hammerstraat doorfietsen en bij einde
RD.
We verlaten de bebouwde kom en volgen nu de
weg door de Herkenbosscher Ohé waar we
vanuit het Roerdal een mooi uitzicht hebben
op Herkenbosch en de Roer.
6. Verder fietsend komen we aan een vijfsprong.
Aan de overzijde van de weg zien we het oorlogsmonument ter herdenking aan de vliegtuigbemanningsleden die hier in de regio gestorven zijn.
LA, voorbij Mariakapelletje, links aan houdend de Steegstraat in tot aan de vijfsprong.
Hier aan de rechterzijde ligt een luisterplek
van de internationale herdenkingsroute (Liberationroute luisterlocatie 210) die de geallieerden tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog gevolgd zijn.
7. We gaan rechtsaf richting kerk.


De kerk en deze regio hebben veel te lijden gehad van de aardbeving op 13 april 1992.
8. Hoofdstraat RD en bij de splitsing met de
Stationsstraat RA Daelenbroekweg nemen. RA Kasteellaan, door toegangspoort
tot aan kasteel.
Kasteel Daelenbroek is in het begin van de 14e
eeuw gebouwd als woon-jachtslot door de Gulikse leenheer van Wassenberg Godfried van
Heinsberg.
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9. Voorlangs LA omlaag, T-splitsing RA en
weer LA.
We komen bij de Turfkoelen, een ven in een
oude Roermeander, vroeger wingebied voor
turf, nu in eigendom van de gemeente en Stichting Limburgs Landschap.

2

10. Bij de sluisjes ZW RA en daarna ZW LA tot
aan verharde weg. Hier RA fietspad volgen. Gelijk weer RA ZW in, fietsen nu achter het tuincentrum om tot aan VW RA.
We volgen deze weg. Bij de schuilhut LA
richting Buurtschap Etsberg.
LA Klifsbergweg via fietspad, daarna RA
Ortjensveldweg VW volgen.
We komen op de Etsberg waar we RA
gaan.
Op het pleintje houden we links aan. Via
de boomgaarden komen we bij de T-splitsing met kruis. Hier RA Effelderweg.
We hebben zicht op een oude Roerarm die nu
dienst doet als visvijver.
11. Bij fietsenhandel LA over de Roerbrug en
RD Grootestraat.
Na het passeren van slijterij en wijnboetiek ‘Het Steenhuis’ op de T-splitsing met
Bergerweg en Markt LA om de Marktplaats heen richting kerk.
Tegenover de kerk in het parkje zien we het
standbeeld van Gerard Krekelberg, schrijver
van het Limburgs volkslied.
Aan de Kerkstraat links het door vrijwilligers
opgeknapte kerkhof met de graftombe van
Scherpenzeel-Heusch en het graf van Gerard
Krekelberg. De plannen voor een oorlogsmonument hier op dit kerkhof zijn in een vergevorderd stadium.
12. Na de kerk twee keer LA, Kerkhofweg en

Koebroekweg.
Voor ons zien we kasteeltje ‘Het Steenhuis’
(1664) dat in de oorlog onderdak bood aan de
inwoners van Vlodrop.
13. RA Kerkbergweg en voorbij aan het Mariakapelletje.
Verderop, bovenop de hoogte bij het gietijzeren
grafkruis, heeft tot eind achttiende eeuw de
oude parochiekerk gestaan van Vlodrop en
moederkerk van Posterholt.
We vervolgen hier de knooppuntroute
naar knp. 58 via de zandweg langs de bosrand en uitkijkend over de velden.
Middeleeuws aardewerk en vondsten van een
urnenveld uit de brons- en ijzertijd zijn te bezichtigen in het Heemkundemuseum.
14. Als we de N293 overgestoken zijn komen
we bij het knp. 58.
Hier RA Heinsbergerweg en LA Borgsweg;
deze buigt RA.
RD bij de afbuiging en de zandweg volgen
naast woning.
Bij de tweede kruising van ZW LA. (is ook
wandelroute nr. 15 →52)
Alvorens LA te gaan kun je RD 100 meter verder de motte De Bolberg met informatiezuil bekijken waarna je terugkeert.
15. Deze route volgen. We kruisen hier de
Vlootbeek - die recentelijk een herinrichting ondergaan heeft - totdat we bij
het zitbankje aan de linkerzijde komen.
Hier gaan we LA VW.
In het gehucht De Achterste Varst RA
Kruisweg.
In het museum zijn de vondsten tentoongesteld
van archeologische opgravingen, Merovingische grafvelden, die hier gedaan zijn door vrijwilligers van de HVR.
16. Boven bij het gedenkteken van de ruilverkaveling RD ZW. Voor het bos ZW RA.
Links in het bos passeren we, op het hoogste
punt van deze route op de grens met de gemeente Echt-Susteren, een waarnemingspost
uit de periode van de Koude Oorlog. Deze
luchtwachttoren is uit prefab elementen opgetrokken. In Nederland zijn nog 19 van deze torens. Een tweede staat in Montfort aan de Stationsweg. (zie route 2)


De VW (N274) oversteken en RA fietspad
volgen.
Links de restanten van het in het begin van de
19e eeuw verwoeste kasteel Annendael.
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17. Bij vijfsprong fietspad RD over de Annendaelsedijk – Boomstraat Posterholt in fietsen. RA Winkelweg. Deze, links aanhoudend, volgen tot aan de Heinsbergerweg
waar we LA gaan. Bij de rotonde fietsen
we RD.
Posterholt is zoals we nu merken een langgerekt dorp. Bij de St. Matthiaskerk zien we het
beeld van een zittende Christus Koning. Dit
komt niet veel voor in Nederland. Hier staat
ook een monument voor de gevallen Indiëgangers uit Posterholt.
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18. Op vijfsprong Burg. Geradtsstraat volgen
(afgesloten voor auto’s).
Links op huisnummer 3 een vakwerkhuisje met
bakstenen topgevel aan de straatzijde.
Nadat we, bij het verlaten van Posterholt,
door de autoversperring gefietst zijn,
gaan we LA de toegangslaan op van Landgoed Aerwinkel (Aerwinkelsallee).
We begeven ons op particulier landgoed. Houd
hier rekening mee. Het in 1854, in opdracht
van P.M. Geradts, door Pierre Cuypers gebouwde landhuis is de vervanger van de in
1474 voor het eerst genoemde Hof Aerwinkel.
19. Links voorlangs het kasteel, daarna rechts
eromheen de weg volgen.
RA pad over gazon nemen. (t.o. nr. 2a). LA
over bruggetje en gelijk RA pad volgen.
We komen nu uit op de Aerwinkelsweg in
buurtschap ’t Reutje.
20. Op de T-splitsing LA St. Petrusstraat volgen om vervolgens, nadat we ’t Reutje
verlaten hebben, bij het einde van de weg
scherp RA af te buigen (Roskam). Op kruising bij een zeer oude hoeve RD VW (Roskam).
Aan de rechterzijde ligt natuurbegraafplaats
‘Bergerbos’.
21. VW volgen en nadat de weg links afbuigt
(’t Sittert) bij T-splitsing LA Schaapsweg
opgaan.

Tweede weg RA (Veestraat) en deze volgen tot aan de Hagelkruisweg.
RA de Molenweg op fietsen.
Net voordat we LA Margrietstraat ingaan,
zien we rechts de beltmolen van Verbeek
liggen.
De in 1883 gebouwde molen heeft opmerkelijk
genoeg in WOII haast geen schade opgelopen.
Eerste kruising LA Bernhardlaan, daarna
RA St. Odiliastraat.
22. Tweede weg rechts (Past. Siebenstraat)
naar boven fietsen. Eerste weg LA (Raadhuisstraat) terug naar het Roerstreekmuseum.
Hopelijk heb je genoten van deze route en wil
je wellicht de archeologische artefacten in het
museum van dichtbij bekijken.

WWW.ROERSTREEKMUSEUM.NL

Deze route is één van de drie routes die
door Heemkundevereniging Roerstreek
gratis ter beschikking gesteld zijn
bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum
van de vereniging in 2017.

