934 ROERMOND 12,3 km – 7,5 km – 5 km
www.wandelgidslimburg.com
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze gemakkelijke en aparte stads- natuur- en waterwandeling leert u de mooie stad Roermond
beter kennen. De wandeling bestaat uit een 8-vorm en u kunt kiezen uit 3 afstanden. Vanaf het mooie
kasteel Hattem komt u al snel bij het Nationaal Indië monument en dan loopt u het oude centrum van
Roermond binnen waar u kunt pauzeren bij Grand Café De Pauw aan de Roerkade. U wandelt door leuke
winkelstraatjes waar u kunt shoppen en passeert de imposante Munsterkerk.

blz 2 van 6
U passeert een jachthaven, de ECI (voorheen Elektro Chemische Industrie, nu Cultuurfabriek) en dan volgt
u een tijd lang leuke graspaadjes langs de Hambeek. De tweede lus loopt u even langs de Roer en dan
komt u bij de O.L.V Kapel In het Zand die u kunt bezichtigen. U kunt hier ook nog een uitstapje maken naar
het monumentale kerkhof waarop o.a. het graf met de twee handjes staat. Dan loopt u op het dak van de
Roertunnel met onder u de snelweg A73 waar u totaal niets van merkt, een bijzonder pad. Het laatste stuk
wandelt u door een mooi bijzonder stukje natuur gelegen in het natuurgebied Hattem. Onderweg is er dus
genoeg te zien.

GPS-afstand 12300 m, looptijd 2.40 uur en hoogteverschil 11 m.
Startadres: Gratis parkeerplaats bij Kasteel Hattem, Maastrichterweg 25, Roermond.

934 ROERMOND 12,3 km – 7,5 km – 5 km
1. Staande op de parkeerplaats met uw gezicht
naar het kasteeltje Hattem (zie infobordje bij
ingang) gaat u R over de asfaltweg met links van u
de slotgracht. (U loopt hier door het stadspark
Hattem). Aan de kruising bij zitbank gaat u L. U
passeert het generaal S.H. Spoor paviljoen.
(Dit is een museum waar bezoekers kleine
tentoonstelling kunnen bezichtigen, documentatie
inzien en de database met bijzonderheden van de
ruim 6.200 omgekomen militairen kunnen raadplegen
Open april - okt van 11.00 - 16.00 uur. Ma. gesloten).
Dan passeert u het Nationaal Indië-monument.
(Voor info zie
infoborden). Voorbij het
oorlogsmonument gaat u aan de 3-sprong R. ****
Negeer tegelpad links. Aan de T-splitsing bij 2
zitbanken gaat u L omhoog. Meteen daarna aan
de 4-sprong bij wandelknooppunt (wkp) 53 gaat u
RD (52) de trap omlaag en steek even verder via
de brug de Groene Overlaat over.
(De Groene Overlaat is een verbinding met vistrap
tussen de Roer en de Hambeek, die een afsplitsing
van de Roer is).

steekt u bij verkeerslichten de Kapellerlaan over
en loop verder RD.
(Meteen links aan overkant van de doorgaande weg
ziet u de voormalige woning (1853) en werkplaatsen
van Pierre Cuypers (1827-1921), de beroemde
Roermondse stadsarchitect/ontwerper, die ook
Rijksbouwmeester is geweest. Nu is het een
museum).
Voorbij het grote oorlogsmonument steekt u bij
verkeerslichten via het zebrapad RD de Willem II
Singel over. Aan de overzijde gaat u bij
kunstwerk “kleurrieke kiek op“ meteen L en steek
via zebrapad de volgende weg over. Loop RD
(Zwartbroekplein) en ga dan meteen R
(Zwartbroekstraat). (U loopt nu de oude binnenstad
van Roermond binnen). Aan de 4-sprong bij de
Minderbroederskerk (zie infobordje) gaat u R
(Bakkerstraat).
(Meteen rechts (nr.4) ziet u bij toegangshek het
voormalige klooster van St. Theobald (1322/zie
infobordje)).
Aan de kruising RD (Kloosterwandstraat).

Negeer bij wandelpaaltje graspad rechts en loop
verder RD over het asfaltpad.

(Meteen rechts passeert u het voormalig postkantoor
(1907)).

(Degene, die 5 km loopt of eerst circa 8,5 km wil
lopen en dan pauzeren bij de sponsor Coffeelovers,
gaat hier R. Ga dan verder bij **** in punt 6).

Loop via de voetgangerszone RD langs het
Kloosterwandplein met rechts van u het theater
(hotel) de Oranjerie. Aan de 4-sprong bij ABNAmrobank (5-2016) gaat u RD verder door de
voetgangerszone.

Boven aan de doorgaande weg gaat u R
(Maastrichterweg). Via brug steekt u de Roer over
en loop nu RD verder langs de doorgaande weg.
Negeer zijweg links (Roerzicht). Vlak daarna

2. Aan de T-splitsing gaat u L (Hamstraat).
(Meteen rechts (huisnr. 20 A) ziet u de voormalige
Synagoge. Gebouwd in 1853 en in de Tweede
Wereldoorlog verwoest. Herbouwd in 1953 en in
2005 gerestaureerd. In 1990 werd de laatste dienst
gehouden).
Voorbij huisnr. 31a gaat u L en via twee
doorgangen steekt u RD (Abdijhof) het pleintje
over. Loop dan RD met rechts van u de het grote
bronzen standbeeld van Pierre Cuypers en de
prachtige Munsterkerk, die zeker ven moet
bezoeken.
(Dr. Pierre Cuypers (1827-1921), Roermond's
beroemdste zoon, geldt als de grootmeester van de
neogotiek en was rond 1900 Rijksbouwmeester.
Wereldberoemd van de bouwmeester zijn o.a. het
Amsterdamse Centraal Station, het Rijksmuseum en
Kasteel de Haar. Hij heeft vele gebouwen, waaronder
meer dan honderd kerken, in Nederland en in het
buitenland gebouwd en verbouwd)
De Onze Lieve Vrouw Munsterkerk is gebouwd begin
13e eeuw en is een van de mooiste overblijfselen van
de Romaanse bouwkunst in Nederland.
De restauratie (1864-1891) is verricht door
bouwmeester Pierre Cuypers, wiens
bronzen
standbeeld hier op het plein staat. In de kerk bevindt
zich op een verhoogde tombe het vorstelijk graf van
graaf Gerard van Gelre en zijn vrouw Margaretha van
Brabant. Dit is het oudste dubbel grafmonument van
Europa waarop een echtpaar is afgebeeld. In de
mooie kerk is o.a. een Altaartabel uit circa 1500 te
bewonderen. Van 1 april – 1 nov. is de kerk elke dag
geopend van 14.00-17.00 uur. Van 1 nov. t/m 31
maart is de kerk elke zaterdag en de 1e zondag van
de maand geopend van 14.00 tot 17.00 uur)
Aan de T-splitsing bij Mariakapelletje in muurnis
gaat u R (Munsterplein) met rechts op de
zitbanken bronzen beelden en op het plein de
door Pierre Cuypers ontworpen muziekkiosk
(1888).
(Al wandelend door Roermond ziet u veel muurnisjes
met putbeelden, die tegen de huizen zijn
aangebracht. Het oudste putbeeldje dateert uit 1360.
Dit zijn veelal aanduidingen dat hier vroeger een
waterpomp of een waterput heeft gestaan. Hier stond
de St. Jorisput. Op sommige plekken staan inmiddels
niet meer de oorspronkelijke putbeelden).
Aan de kruising gaat u L (Paredisstraat) omlaag.
(Links (nr. 10) passeert u het Bisschoppelijk Paleis
van het bisdom Roermond).
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U passeert rechts het standbeeld van Pierre
Massey, Limburgs grootste voetballer.
(Hij (1900-1958) kwam uit een gezin van 15 kinderen
en was mijnwerker, sigarettenverkoper, spoorlegger,
monteur en elektricien. Hij voetbalde ruim 20 jaar bij
Roermondia (later RFC Roermond) op het hoogste
niveau van het Nederlands amateurvoetbal. Hij
speelde 12 keer in het Nederlands elftal als
“stopperspil”).
Een eindje verder passeert u rechts bij trappen de
stadsbibliotheek.
(Tegenover de bibliotheek ziet u een winkelpand in
Jugendstil architectuur (1890- 1914)).
Vlak daarna aan de ongelijke 4 sprong gaat u bij
het kunstwerk “heks Hyacinthe” L (Brugstraat).
(U kunt hier een rondje lopen (400 m) waarbij u het
oude
Stadhuis
en
de
prachtige
St.
Christoffelkathedraal passeert. Loop dan hier bij
kunstwerk de “Ruivers” RD. Aan de 3-sprong gaat u
R (Markt) omhoog. Boven op de Mark gaat u L met
rechts het oude Stadhuis (1700) waarvan de kelders
uit de 13e eeuw stammen. Het mooie torentje op het
dak wordt omkranst door een aantal levensgrote
beeltenissen van figuren welk onlosmakelijk
verbonden zijn met de geschiedenis van Roermond.
Elk heel uur draaien en bewegen de beelden geheel
rond op muziek van het carillon. Aan het einde van
de Markt gaat u L omlaag. (Hier staat rechts de St.
Christoffelkathedraal
(1410-1450)
met
haar
schitterend
interieur
o.a.
het
renaissance
sacramentsaltaar (1593) en de prachtige glas –inlood ramen. De kathedraal moet u zeker even
bezoeken. Open van maandag t/m vrijdag van
14.00–17.00 uur. In het weekend open vanaf 13.00 17.00 uur). Bij het prachtige huis uit 1784 gaat u L
(Luifelstraat) omlaag. Negeer twee zijwegen. U
passeert links weer een Mariakapel (St. Rochusput).
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u RD
(Markstraat) door de voetgangerszone. Aan de 4sprong bij kunstwerk “heks Hiacinthe “gaat u R
(Brugstraat). Ga nu verder bij de volgende zin).
U passeert meteen links tegenover huisnr. 4 een
koopmanshuis uit circa 1500, één van de oudste
huizen van Roermond en even verder tegenover
huisnr. 18 passeert u links weer een putbeeld
(Roerput).
Steek
bij
verkeerslichten
de
doorgaande weg over en via de oude Stenen
Brug (zie infobordje) steekt u weer de Roer over.
(Als u bij de verkeerslichten voor de stenen brug R
gaat, dan komt u na 20 m bij hotel – Grand Café de
Pauw, prima pauzeplek (sponsor van de wandelgids)

Aan de T-splitsing gaat u R (Neerstraat). Aan de
3-sprong bij het “Huis de Steenen Trappen” (nr.
33) gaat u RD door de voetgangerszone.

Meteen na de brug gaat u aan de 3-sprong R
(Vismarkt). Na 20 m, tegenover huisnr. 3, gaat u
R het trapje omlaag en volg het klinkerpad (Aaskade/aanlegplaats Vismarkt) vlak langs de Roer.
Negeer zijpaden

(Van 1875 tot 1994 was hier het klooster van de
Zusters van het Arme Kindje Jezus gevestigd).

(Rechts ziet u de 85 m hoge kerktoren van de St
Christoffelkathedraal).

Aan het eind loopt u RD (Maasboulevard) met
rechts van u de jachthaven en daarachter de
Maas.
3. Neem nu de eerste weg L (Sint-Jacobslaan).
Waar de asfaltweg bij afvalbakken naar links
buigt, gaat u bij paaltjes RD en ga dan meteen L.
Bij huisnr. 30 en pleintje met oude waterpomp (St.
Jacobsput 1865) gaat u R.
(U bent hier in het stadsdeel Voorstad St. Jacob. De
Voorstad was voor de stad erg belangrijk. Alle
verkeer van en naar het zuiden en westen ging door
de Voorstad. Het stadsdeel bestond al in de 14e
eeuw en werd vooral bevolkt door vissers en arme
mensen. Het was een levendige wijk. De vele
herbergen boden onderdak aan reizigers als de
stadspoorten al gesloten waren).
Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing voor
huisnr. 21 weer R.
(Even verder bij pleintje passeert u links de St.
Jacobskapel (2013)).
Aan de kruising gaat u L (De Ster) en via de St.
Jacobsbrug steekt u de Roer weer over. Negeer
fiets-voetpad rechts. Aan de grote rotonde met
kunstwerk gaat u R (Bisschop Lindanusstraat)
richting Herten. Na 100 m, tegenover Deemsstraat
en bij enkele betonblokken gaat u R. Negeer
meteen zijweg links (Molenweg).
Negeer
zijwegen en volg de weg RD (Akros). Bij de
laatste huizenrij links loopt u RD en via de brug
steekt u weer de Roer over en loop dan RD
(Steeleiland). (U bent hier op het Steeleiland, dat
ingesloten ligt tussen de Roer en de Boven Roer).
Aan de 4-sprong gaat u RD. Vlak daarna vlak voor
het grote ECI gebouw (huisnr. 8-11) gaat u R over
de brede klinkerweg met links van u de
voormalige fabriek en voor u de 157 m hoge
radio en televisietoren.
(De ECI-waterkrachtcentrale was een in 1920
gebouwde elektriciteitscentrale voor de Elektro
Chemische Industrie (ECI). Voor die tijd stonden hier
aan de Roer twee watermolens. De centrale was
uitgerust met een Francisturbine. Toen het bedrijf in
1974 door Akzo Nobel werd gesloten, betekende dit
ook het einde van de centrale. Nu heeft het de functie
van Cultuurfabriek. Leuk om binnen even te gaan
kijken).
Boven gaat u R. Negeer zijwegen en loop RD (Het
Steel) de nieuwbouwwijk (05-2016). Via brug
steekt u de Boven Roer over. Meteen daarna aan
de T-splitsing gaat u L. (Links passeert u de
loodsen Steelhaven 4 en 5). Waar meteen daarna
de weg bij vangrail naar links buigt, gaat u R met
links van u de vangrail en loop RD over de
asfaltweg met rechts een parkeerplaats. Aan het
einde van de parkeerplaats loopt u RD (geelrood/Pelgrimsroute naar Santiago) over de
doodlopende weg. Boven bij gebouw van de
waterscouts St. Franciscus Remunj loopt u RD
met rechts van u de Maas. (U passeert enkele
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zitbanken aan de Maas, genietplekjes). Bij links aan
het pleintje staand groot wegkruis steekt u via
brug de Hambeek over. (Hier stroomt de Hambeek,
een afsplitsing van de Roer in Roermond, in de
Maas). Meteen na de brug buigt de asfaltweg bij
zitbank en picknickbanken naar links. Volg dan
de weg met even verder links van u woningen.
(Rechts ziet u de St. Michaëlkerk (1954) in Herten.
De vorige kerk uit 1881 werd in januari 1945 door de
Duitsers opgeblazen).
4. Aan de 3-sprong voorbij huisnr. 94 gaat u L
(Bonenberg). (Voor u ziet u weer radio en tv-toren
(1964)). Tegenover huisnr. 37 steekt u via brug L
weer de Hambeek over. Meteen na de brug gaat u
scherp R de trap omlaag en ga dan L over het
graspad met rechts van u de Hambeek. Volg
geruime tijd het pad langs de beek. Aan de 3sprong loopt u RD onder het viaduct door.
Meteen na het viaduct gaat u schuin L het
graspad omhoog. Boven bij skatebaan gaat u R
over de dijk. Aan het einde van de skatebaan
gaat u L omlaag. Steek beneden de asfaltweg
over en loop bij paaltjes RD over de asfaltweg,
die meteen naar links buigt. Negeer zijpad links.
Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing bij
varkensruggen R over de asfaltweg. Na 10 m
gaat u L het paadje omhoog en volg dit over de
dijk met links van u de Roer en rechts beneden
het
sportcomplex
van
hockeyvereniging
Concordia. Aan het eind van het paadje, bij
ingang sportcomplex, volgt u RD het brede
grindpad langs de Roer. (U loopt hier door
natuurgebied Hammerveld-Oost). Negeer zijpad
rechts omlaag.
5. Aan de 3-sprong gaat u L en steek de brug
over. Volg het mooie pad verder met links de
Roer en rechts een mooie vijver. Negeer zijpad
links. Aan de 3-sprong bij bordje kadevaknr.
50.752.001 gaat u RD met links van u de
Hambeek. Een eind verder steekt u L de smalle
groene stalen brug over. Meteen na de brug gaat
u L het graspad omlaag en blijf dit volgen met
links de Hambeek later Groene Loper.
(Een eind verder ziet u de stuw (afscheiding
Roer/Hambeek. Een eind verder maakt de Groene
Loper een scherpe bocht naar rechts richting stuw
waar ze in de Hambeek stroomt)
Negeer zijpad rechts omhoog en loop onder de 2
viaducten door. Aan de T-splitsing gaat u L de
brug over.
(Degene die 7,5 km loopt, gaat hier R de trap
omhoog en loop via het stadspark Hattem terug naar
de parkeerplaats bij kasteel Hattem).
6. Aan de 3-sprong bij wandelpaaltje gaat u R
(pijl) over het graspad met rechts van u de beek.
**** Na 40 m gaat u bij het volgende wandelpaaltje
L (pijl) over het graspad met rechts van u de
spoorlijn.

Bij het volgende wandelpaatje u L langs de
afsluitboom. Aan de doorgaande weg gaat u R en
via de brug steekt u de Roer over. Ga dan meteen
R (pijl) over het voetpad langs huisnr. 25. Boven
bij wkp 52 gaat u R (79) de spoorwegovergang
over en loop RD langs de mooie herenhuizen.
(Links ziet u de voormalige Gereformeerde kerk
(1921). Voorbij huisnr. 64 passeert u bij zitbank
rechts een oorlogsmonumentje (zie infobordje)).
Tegenover de Prins Bernhardstraat en voor de
met mergel stenen gebouwde kapel (1874) gaat u
schuin R via de nauwe doorgang het voetpad
omlaag met links de achterkant van woningen.
Aan de 3-sprong bij hondenbordje gaat u R (pijl)
omlaag met links van u een speelveld. Het pad
buigt naar links. (Hier ziet u rechts bij rotsblokken
de Groene Loper zich afsplitsen van de Roer).
Negeer zijpaden links. Aan de T-splitsing bij
zitbank en houtsculptuur “reiger” gaat u R met
links van u het appartementengebouw. Voorbij dit
gebouw en parkeerplaats gaat u aan de Tsplitsing voor huisnr. 23 L omhoog. Aan de 3sprong gaat u R (Redemtoristenplein).
7. Aan de T-splitsing gaat u R (Parklaan) omlaag.
(U kunt hier L de bekende bedevaartkapel O.L.V. in
’t Zand, die gelegen is in de mooie processiegang
(huisnr.3), bezoeken. Daarna kunt u even doorlopen
naar het oude kerkhof met o.a. de Bisschoppenkapel
en het graf met de twee handjes (moet u gezien
hebben). Zie voor meer info en routebeschrijving zie
laatste alinea).
U passeert tegenover huisnr. 20 het mooie
Kruiswegpark.
(Het Kruiswegpark (1919/1920) is bijna meer een
museum dan een park. In het park zijn drie
onderdelen
harmonisch
samengebracht:
een
kruiswegroute langs veertien staties, een aparte
processieweg met acht schilderstukken aangaande
het Mariabeeld en een centraal plein aan de voet van
de Calvarieberg. Het park is aangelegd naar een
ontwerp van de bekende architect Pierre Cuypers).
Aan de 2 kruising loopt u RD (Parklaan). Aan de
ongelijke 4-sprong gaat u RD (Herderstraat). Aan
de voorrangsweg gaat u R (Heinsbergerweg).
Negeer zijwegen. Bij huisnr. 148 (gebouw
Rijkswaterstaat) en waar de doorgaande weg naar
links buigt, gaat u bij wegwijzer en wkp 78 R
(59/fietspad Roerdalen) het fietspad omlaag
richting Herten/Linne. Na 50 m gaat u R het
graspaadje omhoog. Negeer boven meteen
graspad rechts en volg RD het graspad over de
dijk. (U loopt nu over de Roertunnel (autoweg A73)).
Steek aan het eind het bruggetje over. Ga door
het klaphek en volg RD het graspad. Ga aan het
eind door het volgende klaphek en ga dan R over
de smalle asfaltweg (fietspad). Steek de Roer
weer over en volg het fietspad. Bij twee
toegangshekken (privé) loopt u RD met links van
u de ingang van de Roertunnel en in de verte het
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torentje van de monumentale carréhoeve
“Jongenhof” (1691) gelegen in het buurtschap
Lerop. Aan de voorrangsweg bij wkp 59 gaat u R
(58). Steek de spoorlijn over en ga bij wkp. 58 R
(53) over de veldweg. Ga aan het eind van de
veldweg door het klaphek en ga meteen daarna
aan de T-splitsing L (pijl) over het pad. Volg
geruime tijd dit mooie pad door het bijzondere
natuurgebied Hattem. Ga aan het eind door het
klaphek en ga dan R door de platanenlaan.
(Degene, die eerst het rondje heeft gelopen, gaat u
hier RD. Voorbij het oorlogsmonument gaat u RD
over het asfaltpad,. Ga nu verder bij **** in punt 1).
(Als u hier even RD loopt dan komt bij het monument
voor Vredesoperaties, dat in de vijver staat. Het is
opgericht ter nagedachtenis aan de Nederlandse
militairen die sinds het begin van de Korea-oorlog in
dienst van het Koninkrijk der Nederlanden als gevolg
van vredesoperaties zijn omgekomen. De namen van
de omgekomen staan hier vermeld).
U komt weer bij de parkeerplaats.
Onze Lieve Vrouw kapel in ’t Zand en bezoek
oude kerkhof
De Onze Lieve Vrouw kapel in ‘t Zand dankt haar
ontstaan aan de verering van het Maria beeldje
dat volgens de legende in het jaar 1435 werd
gevonden. Al spoedig werd ter plekke een
kapelletje gebouwd, dat herhaalde malen werd
uitgebreid of vernieuwd. Zo is er in 1613 een
nieuwe kapel gebouwd. De huidige kapel dateert
van 1895. Het is een van de drukst bezochte
bedevaartkapellen in Nederland. Via de deur bij
huisnr. 3 komt u in de processiegang waarin de
kapel staat. In de lange smalle processiegang zijn
circa 7000 votief tegels te zien en een
tegeltableau met een voorstelling van Onze Lieve
Vrouw en de vondst van het miraculeuze beeldje.
Via de andere in- uitgang verlaat u de
processiegang, steek de asfaltweg over en ga R.
Meteen daarna gaat u L (Herkenboscherweg).
(Vlak daarna passeert u rechts de prachtige
gerestaureerde St. Alfonsus school (1915). (Nu
(2019) Synergieschool).
Aan de 3-sprong bij het St. Theresia kapelletje
(1953) waarbij vroeger de St. Theresiaput stond,
gaat u L (Weg langs het kerkhof). Na 100 m gaat u
L en u loopt het
Oude Kerkhof
(d'n Aje
Kirkhoaf/officiële benaming "Begraafplaats nabij de
Kapel in 't Zand") op.
De begraafplaats is in gebruik genomen in mei
1785. Ze is bijzonder vanwege haar ouderdom en
nog veel meer vanwege haar uiterlijk. Vrijwel
nergens in Nederland is de scheiding tussen het
katholieke, protestantse en de twee joodse
gedeelten zo nadrukkelijk zichtbaar. Er zijn een
aantal bijzondere graven, waaronder het graf met
de handjes, het familiegraf van bouwmeester
Pierre Cuypers en de Bisschoppenkapel.

Als u bij de ingang R gaat, dan komt u meteen bij
graven van de Ursulinen van St. Salvador en van
de orde van de Camillianen. Als u bij de ingang
meteen L gaat en langs de kerkhofmuur blijft
lopen dan komt u bij het graf met de twee
handjes. Een grafmonument bestaande uit twee
delen aan weerszijden van de kerkhofmuur die
het rooms katholieke en protestantse deel van de
begraafplaats scheiden. Op het protestantse deel
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ligt de man van het echtpaar begraven, op het
katholieke deel ligt zijn vrouw. Het ene
grafmonument reikt over de muur de hand naar
het andere grafmonument. Als u hier verder RD
loopt langs de muur, dan komt u via een
doorgang op het protestantse kerkhof. Hier komt
u via een volgende doorgang op één van de twee
Joodse kerkhoven, die hier op de grote
begraafplaats liggen.

Samenstelling Route: Peter en Jolanda Munnichs.
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.

