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Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u een mooi stuk langs de Roer. Dan loopt u langs de meanderende 
Rothenbach langs de rand van de buurtschap Etsberg naar de Huifkarhoeve, De terugweg gaat over 
veldwegen en door het Broekbos waar u het ven Turfkoelen passeert.  Onderweg passeert u twee 
geluksplekken.  
 

Startpunt: Parkeerplaats Kasteel Daelenbroeck,  Kasteellaan 2, Herkenbosch. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,17 km  2 uur  17 m  22 m 
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341. HERKENBOSCH 9,2 km 
 

1. Met uw gezicht naar de ingang van het 
poortgebouw van de voorburcht van het kasteel 
gaat u L de asfaltweg omlaag. Negeer bij infobord 
zijpad rechts en loop RD over de smalle asfaltweg  
met de knotwilgen. Aan de T-splitsing gaat u R  
langs de volgende knotwilgen.  Na 100 m, net 
voorbij de beek, gaat u R over het graspad met 
rechts van u het beekje de Riemer dat door 
ijzeroxide is rood gekleurd. Negeer bij bruggetje 
zijpad rechts en loop RD met rechts het kasteel.  
Aan de asfaltweg gaat u R.  Aan de voorrangsweg 
gaat u L over het twee richtingen fietspad.  
Negeer vlak daarna graspad rechts en na bijna 
200 m loopt u onder hoogspanningskabels door.   
 

2. Vlak daarna gaat u bij afsluitboom R (W) over 
de veldweg/graspad.  
 

(Rechts  vanaf de veldweg ziet u de grote 
rijksmonumentale  carréhoeve Beatrixhof (1889)).  
 

Een eindje verder bij hoogspanningskabels 
steekt u het Postbeekje. Meteen daarna loopt u bij 
groot houten hek via klaphek het weiland binnen 
en loop dan RD (W) met even  verder rechts van u 
een vijver. Loop bij de vijver verder RD door het 
weiland met na 100 m rechts van u de Roer, die 
hier mooi meandert. Ga door het volgende 
klaphek en ga dan na 250 m L (W) over het 
graspad met rechts een sloot.  Aan de 3-sprong 
steekt u R (W) via bruggetje de sloot over en volg 
nu het graspad dat 2 haakse bochten naar links 
maakt.  40 meter na de tweede bocht naar links, 
gaat u R  (W) door het klaphek.  
 

3. Een eindje verder passeert u bij geluksplek 18 
een grote stoel, die aan de Roer staan. Via 
volgend klaphek volgt u dan RD ((W) het graspad 
met rechts de Roer. Na 250 m gaat u bij 
laagstamboomgaard RD (W) over het graspad 
later veldweg  verder langs de Roer. Steek aan 
het eind van de veldweg de doorgaande weg over 
en ga R over het twee richtingen fietspad. Vlak 
daarna aan de rotonde, aan de rand van Vlodrop,  
gaat u L (W/Klifsbergweg).  
 

(Hier aan de andere kant van de rotonde stroomt bij 
trafokast 187 Rothenbach in de Roer, die bij 
Roermond in de Maas stroomt).  
 

Na 25 m steekt u via de oversteekplaats de weg 
over en ga L (W) over het twee richtingen 
fietspad. Meteen daarna gaat u R (fietsroute 
70/W/Krukkumerweg) over de smalle asfaltweg.  
Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L 
(Bruggelderweg).   
 

4. Na 150 m gaat u R over de veldweg.  250 m 
verder gaat u R door het klaphek en u loopt een 
weilandje/natuurgebiedje binnen. 
 

 
(U kunt ook de veldweg RD blijven volgen. Ga dan 
verder bij **** in dit punt).  
 

Ga nu meteen L met links afrastering en rechts de 
meanderende Rothenbach, die over een afstand 
van bijna 14 km de grens tussen Nederland en 
Duitsland vormt).  (U loopt dus evenwijdig aan de 
veldweg). Aan het eind van het 
weiland/natuurgebiedje gaat u L door het klaphek 
en ga dan R over de veldweg.  **** Aan de T-
splitsing bij woning gaat u L over de asfaltweg. 
Na ruim 50 m gaat u  R (80) over de veldweg.  
(Voor u ziet u de buurtschap Etsberg). 
 

5.  Na 700 m gaat u aan de T-splitsing voor de 
grote speeltuin De Gitstap en bij 
wandelknooppunt (wkp) 80 L (28) over de 
asfaltweg.  
 

(Als u wilt pauzeren, ga hier dan R en na 100 m komt 
bij de Huifkarhoeve, een mooie pauzeplek met terras. 
Aan de zijlkant van het rechtsgelegen restaurant ligt 
de Gitstapper watermolen).  
 

Aan de doorgaande weg gaat u L ( 28). Meteen 
daarna gaat u R (28) over de veldweg.  Aan de 3-
sprong bij wkp 28 gaat u RD (73).  Aan de 
volgende doorgaande weg gaat u L over het twee 
richtingen fietspad. (U verlaat hier de 
wandelmarkering). Meteen daarna gaat u R over de 
veldweg.  
 

(Een eind verder passeert u rechts de achterkant van 
het grote tuincentrum Daniels), dat u zekers een 
moet bezoeken. In het tuincentrum is ook horeca).    
 

Steek na 400 m de asfaltweg over en loop RD 
over de veld- bosweg. Na 300 m wordt de bosweg 
een veldweg. Waar 400 m verder  de veldweg naar 
rechts buigt, gaat u bij bordje “Stichting 
Limburgs Landschap” L over het bospaadje.   
 

6. Na 5 m gaat u aan de 3-sprong R over het 
smalle bospad. Aan de brede bosweg gaat u L. 
Volg nu circa 600 m deze bosweg RD door het 
Broekbos met links en rechts van u 
moerasgebied.  
 

7.  Aan de 3-sprong bij wandelmarkeringspaal en 
ruiterknooppunt 80 gaat u R (W/24) met rechts 
moerasgebied.   
 

(Een eindje verder passeert u rechts bij boomzitbank 
en geluksplek 19  het ven de Turfkoelen, dat gelegen 
is in een oude Roerarm  In het verleden is hier turf 
gestoken. In 1999 is een gedeelte van de Turfkoelen 
uitgebaggerd, wat ertoe heeft geleid dat er nu meer 
open water is. In het gebied liggen twee vennen, 
waar veel grauwe ganzen zitten). 
 



  blz 3 van 3 

 

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD (W/). 
Negeer bij sloot graspad links en blijf de veldweg 
nog bijna 500 m RD volgen. Aan de smalle 
asfaltweg gaat u L. Na ongeveer 180 m bij zitbank 
gaat u R (30).  Bij het toegangshek gaat u L door 

de kasteellaan.  U passeert links het opnieuw 
gebouwd voormalige koetshuis en meteen daarna 
passeert  u links de voormalige Hoeve 
Daelenbroeck (1701).  U komt weer bij het kasteel.   

 

U kunt hier een rondje lopen door het kastelencomplex. Loop RD en u via het poortgebouw komt u op de prachtige 
binnenplaats van de voorburcht, die omgeven is door drie vleugels en het poortgebouw. Het geheel stamt uit 1707. 
Ga dan R en dan weer R en u passeert de hoofdburcht, die vervallen was, en die van 1994-1999 weer is 
opgebouwd. Via brug steekt u de kasteelgracht over en ga bij infobordje betreffende het kasteel (na  brug) R en u 
passeert bij zitbank geluksplek  20. 
 
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.   

 


