1428. Linne – Herten 15,1 km
www.wandelgidslimburg.com
www.wandelgidszuidlimburg.com

GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

15,08 km

3.25 uur

12 m

12 m

blz 2 van 4
Tijdens deze gemakkelijke en waterrijke wandeling wandelt u eerst een stukje door Linne. U steekt de A73
over en dan loopt u o.a. over veldwegen en mooie natuur naar het mooie kasteeltje Hattem waar u door het
Nationaal Herdenkingspark Roermond loopt. Da wandelt u geruime tijd over graspaden langs de Hambeek
tot aan de monding in de Maas. Langs de haven Rosslag loopt u naar de kerk van Herten. U struint geruime
tijd over graspaden langs de Oolderplas en dan volgt u een mooi pad langs de Maas tot in Linne. Bij de
monding van de Hambeek in de Maas staan zitbanken, een mooie pauzeplek. Aan het einde is een mooi
terras.

Startadres: Zalencentrum De Harmonie, Grotestraat 9, Linne.
(Naast het café (hoek Visserstraat/Grotestraat) is een grote parkeerplaats).

1428. Linne – Herten 15,1 km
1. Met uw rug naar de ingang van het café loopt u
RD (Vissersstraat). Na 250 m gaat u aan de
kruising RD over het rechts gelegen klinkerpad
langs de kapel van O. L. Vrouw Koningin van het
Huisgezin. Voorbij de kapel gaat u R (Nieuwe
Markt) over de smalle eenrichtingsweg met rechts
een
fitnessparcours
en
het
voormalig
gemeentehuis van de voormalige gemeente Linne
(nu gemeente Maasgouw). Aan de kruising bij
café de Tramhalte en vredesmonument (beeld
van vrouw met kind) gaat u L (Marktstraat).
(Het café was een tramhalte aan de 30 km lange
tramlijn (1922-1937) van de Limburgsche Tramweg
Maatschappij (LTM), die Roermond en Sittard via
Echt, Roosteren en Born verbond. De lijn had
daarnaast vier zijtakken naar resp. de haven van
Maasbracht, spoorwegstation Echt, Roosteren Maas
en Grevenbicht).
Aan de Y-splitsing gaat u R over de klinkerasfaltweg. Aan de kruising gaat u L met links de
aardige tuin van huisnr. 11. Aan de rotonde met
kunstwerk gaat u RD (pijl/Grote Bergerweg), over
het fietspad. U steekt de spoorlijn MaastrichtEindhoven en de A73 over en loop RD (pijl//Grote
Bergerweg). Na 200 m gaat u L (pijl) over de
smalle asfaltweg. Aan de 4-sprong bij
wandelknooppunt (wkp) 79 gaat u L (95) over de
asfaltweg/veldweg, de u geruime tijd RD volgt.
(Voor u ziet u de 157 m hoge tv-toren Roermond, die
u tijdens deze wandeling regelmatig ziet).
Na 750 m gaat u aan de smalle asfaltweg met de
rij eiken RD over het brede doodlopende graspad
met links beneden de autoweg.
(U verlaat de gele pijl. Links ziet u het bijzonder
gebouw van de Rabobank Roermond).

Bij het ecoduct “Kruutsboum” buigt het pad naar
rechts en buigt dan meteen links omhoog. Negeer
bij verbodsbord ecoduct links. Meteen daarna
gaat u beneden L over de smalle asfaltweg, die
meteen naar rechts buigt. Aan de 3-sprong bij
wkp 95 gaat u R/RD (57) verder over de asfaltweg.
Negeer meteen graspad rechts. Na bijna 300 m
gaat u L over de veldweg met rechts de bosrand
en links een laagstamboomgaard. (U verlaat de
gele pijl). Steek na 500 m de smalle asfaltweg
over en loop RD (1/fr.81) de bosweg omhoog. Na
de volgende 500 m gaat u aan de T-splitsing L (1).
Aan de ongelijke 4-sprong bij wkp 1 gaat u RD
(59) omhoog.
(Boven ziet u een eindje verder rechts de grote
rijksmonumentale carréhoeve Jongenhof (1691) met
poort paviljoen met torentje).
2. Let op! Waar de veldweg, na 600 m, naar
rechts buigt, loopt u bij trafokast RD over het
gras. Voorbij het groene afsluithek steekt u de
asfaltweg over en loopt u RD over het gras met
links afrastering van de snelweg en rechts een
grasheuveltje. Via viaduct steekt u bij de ingang
van de 2 km lange Roertunnel de A73 over en
volg meteen daarna bij wkp 59 RD (58) de dalende
doorgaande weg. U steekt de spoorlijn over en
dan gaat u meteen daarna bij plaatsnaambord
Roermond en bij
wkp 58 R (53) over de
doodlopende veldweg met rechts de spoorlijn.
Na 50 m gaat u L via klaphek het weiland in en
steek dit schuin R over, richting hoge kale
boom/afgeknapte kale boom in de verte, die
rechts van bosje/struikgewas staat.
(Mogelijk komt u hier in
tegen).

het natuurgebied grazers

Voor de kale boom gaat u bij zitbank L over het
pad met links struikgewas en rechts een oude
meander van de Roer.
(Een genietplekje na 6 km wandelen bij een bijzonder
stukje natuur).
Na 250 m, bij volgende zitbank, loopt u RD met
rechts de bosrand van het broekbos (nat bos).
Voorbij klaphek gaat u R over de asfaltweg met
links het grote monument met de eeuwige vlam.
(Als u hier 25 m RD loopt, komt u bij het Nationaal
Monument voor Vredesoperaties, een monument ter
herdenking aan de Nederlandse militairen die sinds
het begin van Korea oorlog als gevolg van
vredesoperaties zijn omgekomen).
Bij de ingang van Kasteeltje Hattem (1718/zie
infobord) volgt u RD de asfaltweg met links de
gracht/kasteeltje
(Schuin rechts voor u, ziet u het spitse torentje van
de Kapel in ’t Zand).
Een eind verder bij het Generaal Spoor Paviljoen
(grijs gebouw) dat bij het Nationaal Indiëmonument 1945-1962 staat, gaat u aan de
4-sprong RD verder door het Nationaal
Herdenkingspark Roermond.
(Circa 30.000 mensen bezoeken jaarlijks het
paviljoen, dat van 1 april tot 1 okt. is geopend. In het
paviljoen is een kleine tentoonstelling en kan men de
database met bijzonderheden van de 6.229
omgekomen militairen raadplegen).
Als u hier L gaat, komt u meteen bij het Nationaal
Indië-monument 1945-1962 dat opgericht is ter
nagedachtenis aan de 6.229 Nederlandse militairen
die in de periode tussen 1945 en 1962 in het
voormalig Nederlands-Indië of in Nieuw-Guinea zijn
omgekomen. Het monument is onthuld op 7 sept.
1988 door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins
Bernhard. De jaarlijkse herdenking is sinds 2010
altijd op de eerste zaterdag van september. Het
monument bestaat o.a. uit een
obelisk met
kroonduif. Achter de obelisk staan achttien
driehoekige roestvrijstalen zuilen, gedenktafels met
plaquettes en een bronzen borstbeeld van generaal
S.H. Spoor, de toenmalige bevelhebber van de
Nederlandse strijdkrachten. Door krijgsmachtonderdelen van de toenmalige krijgsmacht zijn op de
gedenktafels bijna 200 plaquettes geplaatst. De
zuilengalerij bevat de namen van de gesneuvelde
Nederlandse militairen
Negeer zijpaden
3. Boven aan de 4-sprong bij wkp 53 loopt u RD
(52) het trapje omlaag en ga dan L over het
graspad en loopt u onder het viaduct door. Volg
nu geruime tijd het graspad met rechts de
gegraven Hambeek, die de Roer moet ontlasten
bij hoog water zodat de binnenstad van
Roermond niet onder water komt te staan. Na
400 m, einde pad,
gaat u
boven aan de
T-splitsing R en via de groene voetgangersbrug
steekt u de Hambeek over. Aan de T-splitsing
gaat u L over het asfaltpad en na 10 m gaat u L
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het steile paadje omlaag en ga dan R over het
graspad met links de Hambeek. Negeer zijpaden
en na 250 m loopt u RD onder het viaduct door en
volg verder RD het graspad langs de beek. Na
ruim 500 m loopt u onder een houten brug door.
300 m verder gaat u boven bij groot wegkruis
type vliegermodel en zitbank, een mooie
pauzeplek na 9 km, L en via houten brug steekt u
de Hambeek over, die hier in de Maas mondt.
(U kunt beneden bij klinkerweg en picknickbank R
gaan en ga dan meteen L de dijk omhoog met even
verder rechts botenstalling. Bij ingang van
botenstalling gaat RD verder over de dijk. Aan de
4-sprong, met voor u beneden het Jacobuskapelletje,
gaat u R de grindweg omlaag. Ga dan verder bij ****
in dit punt).
Negeer na 300 m zijweg links. 20 m verder gaat u
aan de 4-sprong bij Jacobuskapelletje R de dijk
omhoog. Boven gaat u RD omlaag. **** Beneden
gaat u door het klaphek en volg het grindpad met
rechts de jachthaven de Rosslag. Voorbij klaphek
volgt u de asfaltweg omhoog.
4. Boven bij groot wegkruis en wkp 54 steekt u
de asfaltweg over en gaat u schuin R
Kerkpad/pijl/geel-rood) het klinkerpad omhoog
met even verder bij zitbank, rechts mooi zicht
over de haven. Na 200 m loopt u het dorp Herten
binnen. Aan de 3-sprong bij wkp 55 en rechts de
voormalige pastorie gaat u RD (98) en u passeert
meteen rechts de grafkelder van de families van
Crugten en de Michaëlkerk (1954).
(Op 25 jan. 1945 werd de vorige kerk, een 3-beukige
kruisbasiliek die uit 1882
stamde, door de
terugtrekkende Duitsers opgeblazen en totaal
verwoest. Bij de toren kunt u via de inpandige kapel
het interieur van de kerk bekijken).
Voorbij de kerk loopt u RD de smalle trap omlaag
langs huisnr. 18. Beneden bij kunstwerk t. h.a. de
voormalig gemeente Herten
steekt u L de
doorgaande weg over en gaat u RD
(Merumerkerkweg) de weg omlaag met links het
voormalig gemeentehuis van de voormalige
gemeente Herten en even verder rechts het
Paramedisch Centrum Herten. Negeer zijwegen.
Vlak voor de rotonde gaat u R over het
tweerichtingen fietspad. Bij huisnr. 1 en
klinkerweg volgt u RD het asfalt- fietspad. Aan de
3-sprong bij huisnr. 12 gaat u RD over het
fietspad. Aan de volgende 3-sprong gaat u RD
over de asfaltweg. Aan de 3-sprong bij rond plein
gaat u RD over het fietspad langs het sportveld.
Negeer meteen rechts zijweg rechts. Aan de
3-sprong gaat u L. Meteen daarna gaat u aan de
volgende 3-sprong R. Aan de T-splitsing bij roodwit paaltje gaat u L.
Aan de 3-sprong bij
parkeerplaats en voor Hotel de Oolderhof (nr. 39)
gaat u L (Broekveeweg) de asfaltweg omhoog.
Meteen daarna gaat u R en ga dan meteen bij
dikke keien L (fr. 36/pijl) het fiets-voetpad
omhoog.

(Boven ziet u meteen links beneden het clublokaal
de Tump en de twee schietpalen met kogelvangers
van schutterij St. Michaël (1903) Ool).
5. Na 150 m, bij begin kademuur, gaat u R door
het klaphek en volg dan het graspad met rechts
de Oolderplas, een voormalig grind- zandgroeve.
(Schuin rechts voor u ziet u de twee 120 m hoge
koeltorens van de Clausgascentrale in Maasbracht).
Aan het einde van de plas gaat u L omhoog naar
het klaphek en ga dan R verder over het fietsvoetpad. Boven aan de 3-sprong gaat u RD verder
langs de kademuur. Na 100 m gaat u R door het
klaphek en ga beneden L over het graspad met
rechts de plas. Aan het einde buigt het pad links
omhoog en voorbij klaphek gaat u bij wkp 17 (of is
het 97?) en picknickbank R. Na 10 m gaat u R
(pijl/geel-rood) via klaphek over het grindpad over
de dijk.
Voorbij klaphek gaat u aan de 4-sprong in Merum
bij wkp 96 RD (50) verder over de dijk en u
passeert even verder links een aardig optrekje.
(Voor u ziet u de St. Martinuskerk (1897) in Linne.
Rechts passeert u de schietpalen met kogelvanger
van schutterij Sint Anna (1949) Merum).
Na ruim 500 m neemt u voorbij klaphek het
tweede pad L (pijl/geel-rood) over de dijk met
rechts de Maas. Voorbij volgend klaphek gaat u
aan de T-splitsing R (pijl/geel-rood) over het pad
met rechts de Maas. U passeert een laad- los plek
en volg verder RD (pijl) het pad met rechts de
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meander van de Maas (de Lus van Linne) en
daarachter de Gerelingsplas. Na 500 m gaat u L
(pijl/geel-rood) via klaphek de trap omhoog.
6. Boven aan de 3-sprong gaat u R (pijl) over het
brede pad door de bosstrook met rechts beneden
de meander van de Maas. Negeer zijpaden en
blijf het pad geruime tijd RD volgen. Na 700 m,
voorbij de grote drankenhandel Hanssen, loopt u
Linne binnen. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u
R (pijl/Oggstraat). Let op! Waar de weg naar links
buigt, gaat u scherp R het klinkerpad omlaag dat
beneden voor de Maas naar links buigt. Aan het
einde van het klinkerpad gaat u L de trap omhoog
en boven gaat u R (geel-rood) via ijzeren
doorgang over het asfaltpad met rechts beneden
woonboten, die liggen in de Maasmeander
genaamd “de Lus van Linne”.
(De Lus van Linne is een in de jaren 20 van de vorige
eeuw afgesneden bocht van de Maas, die liep tussen
Linne en Merum. Sindsdien loopt de scheepvaart via
de stuwsluis van Linne (1925), die gelegen is in de
buurtschap Osen).
Aan de 3-sprong bij wkp 45 en zitbanken (mooi
plekje) gaat u L (Kloosterstraat). Aan de 3-sprong
gaat u RD. Aan de kruising bij supermarkt gaat u
RD (Grotestraat). Na 50 m komt u bij de volgende
kruising weer bij De Harmonie, de sponsor van
deze wandeling, waar u nog iets kunt eten of
drinken.

Auteur: Jos Wlazlo.
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