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Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u eerst langs het kasteel De Borggraaf en dan struint u over
graspaadjes langs de Aastbeek. Via veldwegen loopt u naar de buurtschap Stokt en via rustige weg komt u in het
natuurgebied Schuitwater. Hier struint u geruime tijd over leuke heide en bospaadjes en dan komt u na 7 km bij een
zitbank op het water, een prachtig pauzeplekje! Dan loopt u over leuke knuppelpaadjes en door bossen en velden
terug naar de bakkerij lunchroom. Tip: Neem voor de pauze onderweg een lekker vers belegd broodje mee vanuit de
bakkerij (slechts € 2,00). Er is ook frisdrank verkrijgbaar voor onderweg. Na afloop of tijdens de wandeling kunt u
ook nog een bezoek brengen aan het Rozenkenniscentrum/rozentuin De Rozenhof,
GPS-afstand 11300 m, looptijd 2.35 uur en hoogteverschil 7 m.

blz 2 van 3

Startadres: Bakkerij – Lunchroom Smits, Hoofdstraat 27, Lottum. Tel:077-4631690. Geopend: ma-vr 07.30 tot 18.00
uur, za 07.30 tot 15.00 uur, zo 08.00 tot 12.00 uur.

1165 LOTTUM 11,3 km
1. Met uw rug naar de bakkerij gaat u R
(Hoofdstraat). Negeer zijweg links. Aan de 3sprong bij ANWB-wegwijzer gaat u RD (Markt)
richting kerk.
(Hier op de Markt staat de eerste waterpomp van
Lottum met bovenop als sieraard een “Peg”. Hier op
de Markt wordt jaarlijks op de eerste maandag na 10
nov. de Lottumse paardenmarkt gehouden, die in
1852 voor het eerst werd genoemd. Buiten de circa
600 paarden/pony’s (2017) is er ook een braderie en
kermis. Op die dag is de plaatselijke horeca al om
6.00 uur open. Een evenement dat vele bezoekers uit
de verre omgeving trekt).
Aan de 3-sprong vlak voor de Gertrudiskerk
(1950-1951) gaat u R.
(Op 23 nov. 1944 werd de kerk door terugtrekkende
Duitsers opgeblazen en geheel vernield. De vorige
kerk stamde uit 15e eeuw. De opgeblazen toren werd
blijkens een gedenksteen in de muur in 1498
gebouwd).
Vlak daarna gaat u aan de ongelijke 4-sprong L
langs huisnr. 2 met links de kerk.
(Hier aan de Markt nr. 2 ligt het Rozenkenniscentrum
De Rozenhof, een bezoekje waard).
Tegenover het kerkhof gaat u R (De Borggraaf)
door de bomenlaan. U passeert kasteel De
Borggraaf.
(Het hoofdgebouw van het mooie kasteel De
Borggraaf is ongeveer rond 1550 gebouwd.
Tegenwoordig is De Borggraaf privé-eigendom.
Tijdens het twee jaarlijks Rozenfestival maken de
prachtige oprijlaan, de kasteeltuin en de binnenplaats
van De Borggraaf onderdeel uit van het festival).
Aan het eind van de weg gaat u L (Stempel) over
de veldweg. Boven op de dijk gaat u aan de
kruising RD (Stempel). Steek na 750 m bij
wandelknooppunt (wkp) 86 de grindweg over en
loop RD (13) over het graspaadje langs het
Aastbeekje. Aan het eind gaat u L via klaphek het
weiland in en na 20 m gaat u R langs een vijver
verder over het graspaadje langs het beekje. Bij

wkp 13 gaat u bij zitbank en veerooster L (14)
over de veldweg en u passeert een veerooster.
2. Steek de voorrangsweg over en ga R over het
fietspad. Na 100 m gaat u L (Staatbergweg). U
passeert een schuur en volg dan de weg door en
langs de bosrand. Na 500 m gaat u aan de Tsplitsing voor grote akker R over het graspad.
Aan de volgende T-splitsing bij zitbank gaat u L
met rechts de bosrand. De weg loopt even door
het bos. Aan de 3-sprong gaat u RD. In de
buurtschap Stokt gaat u aan de voorrangsweg L.
Na 150 m gaat u voorbij huisnr. 10 R (Roamweg).
De weg loopt langs een loods en een
dennenplantage. Aan de 3-sprong gaat u RD
(Rabattenweg). Waar de asfaltweg naar rechts
buigt, gaat u bij zitbanken L (pijl) over de
veldweg. Na 30 m gaat u bij bordje “Schuitwater”
R over het bospad.
(Dit mooie natuurgebied herinnert aan hoe de Maas
vijftienduizend jaar geleden liep. Het Lottums
Schuitwater is een oude Maasarm die op een relatief
klein gedeelte na, verdroogd is en waar zich divers
landschap ontwikkeld heeft).
3. Aan de T-splitsing gaat u L. Aan de 3-sprong
bij paaltje gaat u RD. Aan de volgende 3-sprong
loopt u RD via klaphek het begrazingsgebied
binnen en volg het pad. Na 250 m loopt het pad
het bos in. Een eindje verder loopt u langs een
afrastering en aan de T-splitsing (op de hoek van
de afrastering) gaat u R langs de afrastering. In
het weiland gaat u L over het graspad naar de
markeringspaal en kuil met boom en volg dan
even het paadje door de heide. Vlak daarna gaat
u voorbij mooie boom aan de Y-splitsing L over
het smalle paadje met rechts van u de heide.
4. Circa 10 m voordat u bij het houten klaphek
komt, gaat u scherp R (61) over het smalle paadje
door de heide. Aan het eind gaat u door het
klaphek en ga dan L over de bosweg. Negeer
zijapden. Aan de kruising bij klaphek gaat u RD.
Aan de volgende kruising gaat u L door het
klaphek en volg RD het paadje door de heide. Via
klaphek verlaat u de heide. Aan de kruising bij
picknickbank en wegwijzer gaat u RD (10/62/63).

blz 3 van 3
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong RD (10/63)
over het knuppelpaadje. Aan de 3-sprong bij
markeringspaal en infobord gaat u RD en na 10 m
gaat u R naar de zitbank op het Lottums
Schuitwater, een prachtig pauzeplekje na 7 km
lopen.
5. Loop hetzelfde stukje terug naar de 3-sprong
bij infobord en markeringspaal en ga nu R over
het knuppelpaadje. Aan het eind buigt het pad
links (pijl) langs de Broekhuizer Molenbeek. Via
bijzonder bruggetje steekt u de beek over en volg
het knuppelpaadje. Aan de T-splitsing gaat u R
(63). Meteen daarna gaat aan de 3-sprong bij wkp
63 gaat u RD (10). Aan de volgende 3-sprong
buigt het pad naar rechts (pijl). Aan het eind gaat
u R (pijl) over het klinkerpad.
Steek de
voorrangsweg (Horsterweg) over en ga R. Na 30
m gaat u scherp L (Vonkelsevosweg/64). Na 200
m gaat u aan de 3-sprong bij wkp 64 RD (17). Aan
de volgende 3-sprong bij markeringspaal met pijl
gaat u R over het begroeide bospaadje. Aan de Tsplitsing voor naaldbos gaat u L over de bosweg.

6. Aan de 3-sprong bij open stuk grasland gaat u
R. Na 500 m loopt u de buurtschap Homberg
binnen. Aan de T-splitsing gaat u L (pijl) over de
asfaltweg. Aan de 3-sprong bij wkp 18 gaat u R
(12/65). Aan de 5-sprong bij groot wegkruis gaat
u R (Rozenlaan) langs het kruis over de zandweg.
Via smalle asfaltweg loopt u weer Lottum, het
Rozendorp, binnen. Aan de T-splitsing gaat u R
over de klinkerweg. Aan de voorrangsweg gaat u
L. Negeer doodlopende weg rechts. Aan de 4sprong gaat u R (Lom de Berghlaan). Aan de 3sprong RD. Aan de volgende kruising gaat u
verder RD (Lom de Berghlaan). Aan de 3-sprong
bij kleine rotonde gaat u L. Negeer zijwegen links.
Aan de T-splitsing komt u weer bij de bakkerij, de
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op
het terras nog lekker iets kunt eten of drinken.
Het personeel verneemt graag wat u van de
wandeling vindt. Tegenover de bakkerij staat “De
Reus van Lottum” (zie infobordje).

Lottum is vooral bekend om zijn rozenteelt (circa 20 miljoen tuinrozen). Ruim 70% van de rozenteelt in Nederland
is afkomstig uit Lottum Hierdoor wordt Lottum ook wel het "Rozendorp van Nederland" genoemd. Om de twee jaar,
in de even jaren, vindt in het dorp rond de tweede zondag van augustus het Rozenfestival plaats. Tijdens dit
festival zijn tuinen, mozaïeken en objecten, verspreid over heel Lottum, versierd met ontelbare rozenknopjes. Er
komen ongeveer 50.000 bezoekers per keer naar dit festival.
Liefhebbers van rozen kunnen na afloop van de wandeling nog een bezoek brengen aan het Rozenkenniscentrum
De Rozenhof, Markt 2, Lottum. (400 m). In de bijbehorende toprozentuin en diverse rosaria kunt u gedurende de
bloeitijd van de rozen (juni tot en met sept.) genieten van de prachtige rozen. In het kenniscentrum zijn alle 65
rozensoorten, die ooit het predicaat "Toproos" kregen, te zien. Sinds 2008 heeft de tuin ook een collectie van rozen
met het Duitse predicaat "ADR-rose. In het kenniscentrum krijgt u alle informatie over rozen, het ontstaan, tips
welke rozen bij u passen, het planten, verzorgen, snoeien en bemesten. Vanaf april (in 2019 vanaf 1 mei) tot 1
november kunt u het Rozenkenniscentrum bezoeken. De toegang tot het Rozenkenniscentrum is gratis. Een
bezoek aan de Rozentuin kost € 3,00 (2020). Voor personen onder de 18 jaar is de entree gratis. In de Rozenhof
zelf kunnen geen rozenplanten gekocht worden maar in Lottum zijn diverse adressen waar u rozen kunt kopen die
u in de Rozenhof Lottum heeft zien staan.
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