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Tijdens deze vlakke afwisselende wandeling wandelt u door velden en langs bosranden met veel 
natuurschoon. U passeert de buurtschappen Homberg, Zwaanenheike en Houthuizen waar een mooie 
kapel staat. De terugweg gaat een mooi stuk langs de Maas en langs de Molenbeek van Lottum.  Neem zelf 
proviand mee, onderweg staan enkele zitbanken.  U kunt deze route combineren met wandeling 546 tot een 
dagwandeling van 24 km.  
 

Startadres: Camping Landhuis De Maashof, Veerweg 9,  Lottum. 
De camping ligt aan de Maas bij het veerpont. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,94 km  2.40 uur  15 m  15 m 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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584. LOTTUM 11,9 km 
 

1. Met uw rug naar de Maashof gaat u R over de 
asfaltweg. Meteen daarna loopt u aan de 4-sprong 
RD (pijl/Veerweg) richting rozendorp Lottum.  
 

(Lottum is het centrum van de Nederlandse 
rozenteelt. Jaarlijks worden zo’n 20 miljoen rozen 
geteeld. Elk even jaar wordt in het tweede weekend 
van augustus in het dorp het Rozenfestival 
gehouden. Er zijn dan honderdduizenden rozen in 
betoverende mozaïeken, modeltuinen en prachtige 
versierde objecten te bewonderen. Beslist eens 
komen kijken).   
 

Ga dan R het eerste grindpad omlaag richting St 
Annakapel (1909). 
 

(Dit kapelletje wordt gebruikt als rustaltaar bij de 
jaarlijkse kermisprocessie) en loop langs huisnr. 7.  
 

Vlak daarna gaat u R (86) over de asfaltweg langs 
huisnr. 5. Negeer vlak daarna zijweg links.  
 

(Als u hier L gaat, dan komt u na 100 m bij 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). 
 

Volg nu 1 km RD de veldweg met een eind verder 
rechts van u het Aasbeekje. Na 750 m gaat u bij 
wandelknooppunt (wkp) 86 en infobord L over de 
grindweg.  Neem het eerste graspad L met rechts 
een vijver. Precies bij het plaatsnaambord Lottum 
gaat u R naar de asfaltweg.  Steek deze weg over 
en ga R over het trottoir. Neem nu de eerste 
asfaltweg L (Broekhuizerweg) gelegen tussen de 
sportvelden van S.V. Lottum.  Waar de asfaltweg 
naar rechts buigt, gaat u bij wkp 66 RD (65) over 
de veldweg met links het volgende sportveld van 
S.V. Lottum en rechts het tenniscomplex. Aan de 
3-sprong voor bos gaat u L met links van u een 
sportveld.   
 

2. Aan de T-splitsing voor woning (nr.13) gaat u L 
(pijl 65) over de asfaltweg. Na circa 150 m gaat u 
R (pijl 65) over de veldweg.  Aan de T-splitsing 
gaat u L (pijl 65). Aan de asfaltweg bij het kruis 
Homberg gaat u bij wkp 65 R (18/Hombergerweg).   
 

(Het wegkruis is hier in 1899 geplaatst t.g.v. een 
bruiloft. Het dient als zogenaamd “hagelkruis” om zo 
bescherming te vragen tegen oogstvernietiging door 
hagelstormen. Hier staan ook enkele mooie 
gerestaureerde boerderijen stammend uit de 18 
eeuw).  
 

Aan de T-splitsing in de buurtschap Homberg 
gaat u bij wkp 18 L (19/Hombergerweg).  Na 100 m 
gaat u voor hoeve met huisnr. 70 R richting Over 

d’n Homberg. Voorbij houten schuur gaat u bij 
rechtopstaande biels L over de brede veldweg. 
Aan de 3-sprong met kronkelig bospaadje en 
bord “Schuitwater” gaat u L (wit-rood). Het pad 
buigt iets terug.  
 

(Degene, die de route combineert met wandeling 546 
gaat hier RD naar wkp 11. Bij wkp 11 loopt u RD. Na 
35 m gaat u R (wit-rood) over het bospaadje. Ga nu 
verder bij punt 2 van wandeling 546). 
 

3. Aan het eind, gaat u bij wkp 11 L (19/wit-rood) 
over de veldweg. Negeer zijpad rechts. Let op! 
Waar rechts het bos eindigt en links een sloot, 
gaat u R over het graspad met rechts de bosrand. 
Negeer graspad links en u passeert een 
waterbassin. Aan de T-splitsing gaat u L over de 
veldweg. Aan de volgende T-splitsing bij trafo 
huisje en voor boerderij gaat R. Vlak daarna 
steekt u in de buurtschap Zwaaneheike de 
voorrangsweg (pijl/rr 36/Horsterdijk) over en loop 
RD (De Papeling) over de asfaltweg. Na 250 m 
gaat u bij loods R (rr36/wit-rood). Steek de 
volgende voorrangsweg over en loop bij wkp 24 
RD (25) over de veldweg langs een loods richting 
Om ’t Houthuizerveld. Volg geruime tijd de 
veldweg, die even verder langs de bosrand loopt. 
Na 700 m gaat u aan de Y-splitsing RD/L (pijl/wit-
rood) over het bospad. Aan de veldweg gaat u L 
(wit-rood).    
 

4.  Aan de kruising van veldwegen gaat u RD (rr 
50/wit-rood).  Aan de Y-splitsing in het bos gaat u 
R (rr 50). (U verlaat hier de wit-rode route).  Aan de 
T-splitsing gaat u L. Na 5 m gaat u R 
(Maasgaarden/M) over het pad langs de 
afrastering. Aan het eind loopt u R naar de 
asfaltweg en wegwijzers.  
 

(U kunt hier 50 m naar R lopen en dan komt u bij de 
mooie Heilige Familiekapel ook wel het 
Houthuizerkapelke genoemd Bij de kapel staan ook 
zitbanken, een mooie pauzeplek na 8,4 km. De kapel 
is gebouwd in 1947 door de bewoners van dit 
buurtschap uit dank dat tijdens de Tweede 
Wereldoorlog niemand van deze gemeenschap 
gestorven is door oorlogsgeweld. De kapel is altijd 
open en wordt veel bezocht door wandelaars van het 
Pieterpad).   
 

Hier aan de asfaltweg en wegwijzers gaat u bij 
wkp 27 L (28). Na 5 m gaat u R (huisnrs. 11-13) de 
klinkerweg omlaag richting Naeve de Tonge.  De 
klinkerweg wordt een veldweg.  U steekt het 
molenbeekje van Lottum over. Aan de T-splitsing 
gaat u R. De asfaltweg buigt bij wkp 83 naar links 
(29). Steek de voorrangsweg 
(Grubbenvorsterweg) over en loop RD 
(pijl/Rutterstraatje/M) over de veldweg.   
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5. Aan de T-splitsing voor de Maas, met rechts 
een zitbank, gaat u RD door het klaphek  
 

(Bij hoog water in de Maas gaat u hier L (28) over de 
veldweg).  
 

Loop naar de Maas en ga dan L over het graspad.   
Negeer op het einde houten klaphek links. Ga bij 
betonnen weg rechts naar de Maas L door het 
ijzeren klaphek richting afsluitboom en loop RD.  
Aan de T-splitsing gaat u R over de veldweg.  
Negeer “eigen weg” links.  Aan de T-splitsing 
gaat u L (pijl 28). Na 40 m gaat u bij wkp 28 R  
(82/Molenkampweg) over het fietspad. 
 

(Links ziet u de Houthuizer windmolen, type 
beltmolen. De molen is in 2007/2008 gebouwd op de 
plek van de in 1994, door terugtrekkende Duitse 
troepen, opgeblazen mooie ronde stenen beltmolen).  
 

U loopt nu langs de Molenbeek van Lottum, die 
later in de Siebersbeek stroomt. Bijna aan het 

eind van het pad loopt u vlak langs de beek. Aan 
de T-splitsing voor de Maas gaat u L.  Bij de 
monding van de Sieberbeek in de Maas passeert 
u een bruggetje.  Meteen daarna gaat u bij wkp 82 
R (85) en ga dan R door het klaphek en u loopt de 
Maasbeemden binnen.  
 

(Bij hoog water in de Maas gaat u RD. Meteen 
daarna gaat u R over de veldweg, die u tot aan het 
eind RD volgt. U loopt dus bijna 1,5 km parallel aan 
de Maas).  
 

U struint nu bijna 1,5 km langs de Maas.  Na 1 km 
steekt u het Lottumse Toss beekje over, dat u 
hier vlakbij in de Maas stroomt. Bij het einde nabij 
veerpont gaat u door klaphek langs picknick bank 
en heerlijke lig/zitbanken. Aan de asfaltweg bij 
het veerpont Lottum – Lomm gaat u L terug naar 
De Maashof. 

   
Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 

 

 

 


