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Tijdens deze vlakke en rustige wandeling wandelt u afwisselend door bossen en velden over onverharde 
wegen en paden. Halverwege bij de Linnerheide staat een zitbank. Bijna aan het eind komt u langs het 
Kerkplein in Sint Odiliënberg waaraan o.a. de prachtige basiliek staat. Na afloop kunt u nog naar café La 
Carrefour rijden voor iets te eten of te drinken. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 12,93 km  2.55 uur  21 m  43 m 
 

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. 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres: Café Le Carrefour, Hoofdstraat 23, Sint Odiliënberg.  Maandag /Dinsdag gesloten. Woensdag 
t/m Zondag geopend vanaf 12:00 , kijk voor sluitingstijden op de site  Tel:0475-532510. ( er zijn 
parkeerplaatsen en ook in de straat is er voldoende plek)  

 
 

354. SINT ODILIËNBERG  12,9 km   
 

1. Met uw rug naar het café gaat u L. Aan de 
kruising gaat u R (Bernhardlaan). Negeer 
zijwegen.  
 

(Bij huisnr. 29 ziet u schuin links voor u de windmolen 
genaamd Molen van Verbeek. Deze beltmolen werd 
in 1883 ter vervanging van de in 1882 afgebrande 
grondzeiler gebouwd).  
 

Na 300 m gaat u aan de T-splitsing voor huisnr. 
12 L. Negeer zijwegen links. Bij groot houten 
wegkruis gaat u voorbij huisnr. 20 R 
(75/Hagelkruisweg) over het trottoir langs het 
gazon.  Aan het eind van het trottoir steekt u de 
Hagelkruisweg over en gaat u R over het trottoir 
omhoog langs deze weg. Let op! Tegenover 
huisnr. 11 (Logopedie (2021)) gaat u R over het 
graspaadje dat meteen naar links buigt. Steek de 
bosweg (inrit) over en loop RD over de veldweg.  
 

(Hier ziet u rechts, als de begroeiing dit toelaat, 
beneden kasteel/huize Hoosden, dat voor het eerst in 
1531 werd genoemd).   
 

Negeer zijpaden. Aan de T-splitsing gaat u L over 
het twee richtingen fietspad dat meteen naar 
rechts buigt. Steek de voorrangsweg over en ga 
RD over het klinkerpad/weg met links het 
gemeentehuis van de gemeente Roerdalen. Aan 
de 3-sprong bij gemeenteloods en de Jongeren 
Ontmoetingsplaats (schuilhut) gaat u RD over de 
smalle klinkerweg. Negeer  zijwegen en volg de 
klinkerweg RD (25/geel-rood), die voorbij het witte 
huis (nr. 6) een bosweg wordt. Aan de 4-sprong 
gaat u R (wit-rood/geel-rood)  over de bosweg. 
Aan de 3-sprong bij wkp 25 gaat u  RD (21/geel-
rood). 
 

2.  Steek de asfaltweg over en loop bij schuilhut  
en zitbanken RD (21/geel-rood) en negeer meteen 
paadje rechts. Na 100 m gaat u R  (21/geel-
rood/wit-rood) over het smalle bospad. Aan de 3-
sprong bij wkp 21 gaat u R (55). Een eind verder 
buigt het pad naar links (55). Aan de 3-sprong 
gaat u L (55). Aan de 3-sprong R (55). Steek de 
asfaltweg weer over en loop RD (55) over de 
brede grindweg. Na paardenweiland (houten 
afrastering) negeert u twee veldwegen links en 
loop RD met links de bosstrook. Na 100 m gaat u 
aan de 3-sprong L (55) omhoog en u passeert 

meteen links een oefenveld van 
hondenvereniging. Boven loopt de veldweg 
tussen volkstuintjes door. Aan de asfaltweg gaat 
u R (55). Steek het twee richtingen fietspad en de 
voorrangsweg (Waarderweg) over en loop RD (55) 
over de grindweg 
 

3. Steek de volgende doorgaande weg over en 
loop RD ( Gulikerweg ) over de asfaltweg.  Let op! 
Na 250 m, nèt voordat aan de linkerzijde bos 
begint, gaat u L over het graspad met rechts de 
bosrand en links akker. Voorbij de smalle akker 
gaat u RD over het smalle pad gelegen tussen 
bosrand en afrastering. Na 200 m begint het pad 
te dalen en wordt het een smal bospad dat u RD 
volgt. Aan de veldweg  gaat u L met links de 
bosrand. Steek de doorgaande weg/eikenlaan 
over en ga R.  Na 100 m gaat u L over de veldweg. 
Let op! Na 120 m, waar de veldweg naar links 
buigt, gaat u R over de veldweg/graspad richting 
witte boerderij.  
 

4. Na bijna 600 m gaat u aan de 3-sprong bij de 
witte boerderij R over de veldweg. Steek weer de 
doorgaande weg/eikenlaan  over en ga L (53). 
Meteen daarna gaat u R (53) over de veldweg. Na 
500 m gaat u bij wkp 53 L (51) over de 
asfaltweg/fietspad. Na 5 m gaat u bij houten 
afsluitboom R over het graspad.  
 

5. Bij zitbank aan de bosrand van de Linnerheide 
loopt u RD over de bosweg.  
 

(Een prima pauzeplekje na 5,3 km. De Linnerheide 
(nu bos)  was vroeger heide die ontstaan is op de 
zandduinen en stroomruggen van de oude oevers 
van de Roer).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L (51). Aan de 3-sprong 
RD. (U verlaat hier 51). Circa 10 m voor uitkijkhut 
en zitbankjes, die aan de bosrand staan, buigt de 
bosweg naar rechts.  Aan de 3-sprong gaat u RD. 
Aan de 4-sprong voor klinkerweg/erf 
melkveebedrijf gaat u R (51) over het smalle 
bospad met links de melkveehouderij.  Voorbij 
afsluitboom gaat u aan de asfaltweg L 
(51/Berkenallee).  Na 25 m gaat u tegenover 
woning R over het bospad. Na 400 m gaat u de 
kruising R over de bosweg. Negeer vlak daarna  
zijpad links. Aan de kruising gaat u RD omhoog. 

http://cafelecarrefour.nl/
tel:0475-532510
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Aan de volgende kruising gaat u  L (51) over het 
gras- bospad.   
 

6. Voorbij afsluitboom gaat u bij wkp 51 R (52) 
over de grind- veldweg en u passeert meteen een 
wit huis (nr. 5).  Negeer zijpaden. Na 400 m gaat u 
aan de T-splitsing bij wkp 52 en bij picknickbank 
R (54) met rechts de bosrand. Steek bij zitbank en 
infobord de asfaltweg over en loop RD  (54) over 
de veldweg. Negeer na 500 m bij zitbank 
prachtige kastanjelaan (voormalig oprijlaan hoeve) 
rechts. Na de volgende 500 m gaat u aan de 4-
sprong meteen voorbij woning RD (54) over de 
bosweg. Na 200 m gaat u bij wkp 54 RD 55 over 
de betonplatenweg/fietspad. Na 250 m gaat u 
boven aan de 3-sprong bij  verbodsbord en wkp 
55 L over het twee richtingen fietspad met links 
van u de bosrand. 250 m verder passeert u een 
zitbank. Waar bijna 100 m verder het fietspad 
naar rechts buigt, gaat u bij bruin bordje “Midden 
Limburg Roerdalen” L het graspad omlaag. Vlak 
daarna gaat u aan de T-splitsing in het bos bij 
wkp 56 L (57) over het bospad. Aan de 3-sprong 
gaat u R (pijl) door en langs de bosrand met 
rechts beneden het moerasgebied Hoosden  
 
7. Aan de veld- bosweg gaat u R (57/wit-
rood/geel-rood).  De veldweg buigt naar links en 
wordt een mooie bomenlaan. Bij twee pilaren gaat 
u R de asfaltweg omhoog, die meteen naar links 
buigt. Loop nu over het links gelegen klinkerpad.  
 

(U passeert rechts de inrit naar de Priorij Thabor, het 
klooster  van de Kanunnikessen van het Heilig Graf 
waar rond 1900 ook een kloosterschool in was 
gehuisvest).  
 

Een eindje verder loopt u langs het riviertje de 
Roer. Ga hier in Sint  Odiliënberg R richting 
klinkerplein. Op het Kerkplein gaat u L over de 
klinkerweg met rechts het grote H. Hartbeeld 
(1920).  
 

(Hier op het Kerkplein staat o.a. de prachtige basiliek 
Voor meer info over hetgeen op het Kerk- 
Raadhuisplein te zien is zie alinea beneden).  
 

Aan de 3-sprong bij het voormalig gemeentehuis 
van Sint  Odiliënberg gaat u L (Raadhuisstraat) 
omhoog. Boven aan de 3-sprong gaat u R. 
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L. Negeer 
zijwegen en blijf de Hoofdstraat RD volgen.  
 

(Links bij huisnr. 11 passeert u het voormalige 
postkantoor  en rechts bij  huisnr. 22 de voormalige 
pastorie (1885)).   
 

U komt weer bij het café, waar u binnen of op het 
terras nog iets kunt eten of drinken. Er is een 
uitgebreide  lunch- diner-drankkaart. Wie weet 
hoeveel kleine likeur/sterke draak flesjes op het 
rek achter het buffet staan mag dit doorgeven.  
Ook al hoeft u niet naar het toilet, ga dan toch 
even kijken naar de bijzondere wasbak.  
 
 

 
 
Bezienswaardigheden Kerk- Raadhuisplein 
 

Hier op het Kerkplein staat o.a. de prachtige Romaanse H.H. Wiro, Plechelmus en Otgerus basiliek. De 
oudste stukken van de kerk schijnen nog uit de 8e eeuw te dateren en wellicht werd de eerste kerk door de 
heiligen Wiro, Plechelmus en Otgerus opgericht op de plaats van een Romeins gebouw waarvan men 
vermoedt dat het een tempel is geweest. Het huidige 3-beukige schip kan in oorsprong uit de 11e eeuw 
dateren. Het transept stamt uit de 12e eeuw en koor en torens werden rond 1200 gebouwd. Het was 
oorspronkelijk de kerk van een kanunnikenstift, dat in 1361 naar Roermond werd overgebracht. Omstreeks 
1680 werd de kerk hersteld en als parochiekerk in gebruik genomen in plaats van de naastgelegen kerk. 
Voor 1686 was de kerk aan St. Petrus gewijd. In de jaren 1888-'83 is de kerk ingrijpend gerestaureerd. 
Daarbij werd het interieur gepolychromeerd en werd de inventaris vernieuwd. In 1945 aan het einde van de 
Tweede Weeldoorlog werden de torens door terugtrekkende Duitse troepen opgeblazen en een groot deel 
van transept en koor verwoest. In 1946-1951 werd de schade hersteld. Daarbij verdwenen de polychromie 
en het inventaris uit de 19e eeuw weer. In 1957 werd de kerk tot basiliek verheven. De kerk liep bij de 
aardbeving van 1992 schade op die in 1993-1994 werd hersteld.   
 

De Onze Lieve Vrouwekapel, die rechts boven aan de trap staat, is de oorspronkelijk parochiekerk. De 
kapel ligt direct naast de grote basiliek en is omgeven door een kerkhof in etages, waarop oude grafstenen 
staan. De kerk ontstond vermoedelijk in de 11e eeuw. Later werd ze vergroot met een (verdwenen) zijbeuk. 
Tot 1680 was ze in gebruik als parochiekerk. In 1631 is het kerkje hersteld. Bij een restauratie in de 19e 
eeuw werd de aanbouw aan de oostzijde vernieuwd of toegevoegd. In 1949, getuige ook de jaarankers, is 
de kerk hersteld van oorlogsschade. Zowel de basiliek als de kapel zijn te bezichtigen van mei  t/m sept 
elke zondag van 14. 00 tot 17.00 uur.  Met gids zijn de kerk en kapel van 1 april tot 1 nov. elke woensdag en 
zaterdag van 13 tot 16 uur te bezichtigen. Zeker eens doen.     
 

Op het plein staat o.a. het Museum van de Heemkundevereniging Roerstreek. Links van het museum staat 
een wegkruis met mooi corpus. Bij het museum staat ook een gedenksteen met de namen van inwoners 
van St. Odiliënberg die door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen. Op het plein staat ook nog de 
pastorie (nr. 11) uit 1890, geschakelde voormalige kerkelijke dienstwoningen (nrs. 1 -3) uit 1850-1855. Op 
het plein staat ook een groot H. Hartbeeld  (1920). Het beeld werd op 13 juni 1920 op de Markt ingezegend. 
Vanwege o.a. de bouw van een nieuw gemeentehuis van de voormalige gemeente St. Odiliënberg werd het 
beeld later hier naar het Kerkplein verplaatst.  


