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Kruis Museumplein 
Het kruis werd geplaatst in 1985 
ter herdenking aan de 
oorlogsslachtoffers. De 
gedenkplaat is later bijgeplaatst. 
Het houten  kruis is afkomstig 
van het “buiten” van het 
weeshuis uit Roermond St. 
Joseph, dat lag nabij tussen de 
bergen in Roermond. Het corpus 
is vervaardigd door derden 
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SINT ODILIENBERG  2 

Maria Kapel aan de Hoofdstraat 
Het kapelletje werd in 1950 
gebouwd en in 1951 in gebruik 
genomen ter vervanging van het  
kapelletje dat tijdens de 
oorlogsjaren werd vernietigd en 
dat op haar beurt  op deze plek 
werd gebouwd ter vervanging 
van een oud kapelletje dat  bij de 
aanleg van de tramlijn 
Roermond/Vlodrop in 1915 werd 
afgebroken. Dit eerste kapelletje 
werd vermoedelijk op het einde 
van de 19de eeuw gebouwd bij 
de waterput die hier lag. In het 
kapelletje staat een beeld van St. 
Anna te Drieën dat St. Anna met 
Maria als haar dochter en Jezus 
als haar kleinzoon voorstelt. 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Het Zantis kruis te St. 
Odiliënberg aan de N293 
Dit 3 m hoge houten kruis met 
een 58 cm groot metalen corpus 
dateert uit 1963. Het vervangt 
het oorspronkelijke kruis dat hier 
omstreeks 1880 in opdracht van 
freule Maria Antoinette  Zantis 
de Frymerson werd geplaatst op 
grond van deze familie. Vroeger 
was zowel het corpus als het 
kruis van hout. Beiden werden 
tijdens de oorlog vernield maar 
door de bevolking werd snel een 
nieuw kruis geplaatst. Twintig 
jaar later was het kruis versleten 
en in 1963 werd het huidige 
kruis geplaatst. 
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PAARLO    4 

Wegkruis te Paarlo.  
Het 2.70 m hoge kruisbeeld 
voorzien van een 90 cm groot 
metalen corpus werd omstreeks 
de eeuwwisseling verplaatst naar 
deze locatie. Omstreeks 1843 
stond het kruis aan de andere 
kant van de weg enkele 
honderden meters dichter bij St. 
Odiliënberg langs een andere 
oprijweg naar Klein Paarlo. Het 
kruishout werd kort na de oorlog 
vernieuwd. 
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Moordkruis te Paarlo. 
Volgens een oud verhaal zou 
meer dan 100 jaar geleden in 
deze omgeving een meisje zijn 
vermoord. Op de locatie waar 
het misdrijf gebeurde werd een 
houten kruisbeeld geplaatst door 
de buurtbewoners.  Het 
oorspronkelijke beeld stond 
ongeveer 100 m van de weg in 
een klein bos. Zeker is dat in 
1843 al een kruisbeeld in deze 
buurt stond. In 1941 werd het 
kruisbeeld dichter naar de weg 
verplaatst naar de huidige 
locatie. In 1968 werd het houten 
kruisbeeld vervangen door het 
huidige 2,25 m hoge betonnen 
kruis en het 65 cm hoge stenen 
corpus.  
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Wegkruis aan de Paalderweg-
Moorselweg  
Dit wegkruis werd geplaatst in 
1986 op de hoek Paalderweg-
Moorselweg 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

POSTERHOLT   7 

Wegkruis hoek Holsterweg 
Paalderweg 
Terrazo devotiekruis hoek 
Holsterweg en Paalderweg. Het 
kruis werd door de buurtschap 
van de Holst in 1949 geplaatst 
ter vervanging van een metalen 
kruis dat tientallen jaren op die 
plaats had gestaan. Het 2,50 m 
hoge kruis werd door de fa. 
Martini uit Roermond 
vervaardigd. Het bronzen corpus 
is 58 cm hoog. 
Het oude metalen kruis werd 
nabij de Bergerhof geplaatst. 



Veldkruis langs de Holsterweg 
Het 2,10 m hoge metalen Kruis is 
omgeven door vier lindebomen. 
Het corpus is 45 cm hoog. Het 
kruis werd hier in 1949 geplaatst 
ter vervanging van een houten 
kruis waarvan geen gegevens 
meer zijn te achterhalen. Het 
metalen kruis heeft voor 1949 
tientallen jaren bij de Holsterhof 
gestaan. Vermoedelijk is het 
oorspronkelijk als hagelkruis 
geplaatst. 
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Wegkruis aan het Vagevuur. 
Het vagevuur is een oude 
plaatselijke benaming voor 
enkele landerijen langs de 
Holsterweg. Het houten kruis is 
2,2 m hoog. Het metalen corpus 
is 60 cm groot. 
Het huidige kruis werd in 1937 
geplaatst door G.v.b. Beek ter 
gelegenheid van de plechtige H. 
Communie van zijn oudste 
dochter. Voor die tijd had er al 
een kruis gestaan echter 
hierover is niets bekend. 
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Veldkruis bij hoeve de Triest 
Dit 2,42 m hoge veldkruis ligt 
aan een veldweg die richting het 
Roerdal voert ongeveer 100 m 
ten westen van de Hoeve de 
Triest, algemeen bekend als de 
Trees. Het stenen corpus is 94 
cm hoog. Het kruis zou in 1923 
of 1924 op deze locatie zijn 
geplaatst. Voor die tijd stond het 
ongeveer halverwege de oude 
verbindingsweg tussen de Trees 
en de Bergerweg. Het kruis werd 
hier waarschijnlijk geplaatst 
omstreeks 1870-1900. 



VLODROP   11 

Wegkruis Kerkbergweg 
Sinds mensenheugenis staat er 
een kruis langs de Kerkbergweg 
te Vlodrop op de plaats waar tot 
1783 de parochiekerk van 
Vlodrop, Karken en Posterholt 
stond. In 1995 werd het kruis 
vernield en vervangen door een 
gietijzeren kruis dat op het oude 
kerkhof stond uitgezocht, het 
grafteken van Jacobus Hubertus 
Verbeek. Het huidige 140 cm 
hoge kruis werd in 1996 op een 
betonnen voetje  geplaatst op 
die locatie waar ook het 
vernielde kruis heeft gestaan. 
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Mariakapel aan de kerkveldweg 
De huidige kapel werd in 1995 
herbouwd nadat haar 
voorganger door Hollandse 
jongeren in 1995 deels werd 
vernield. Haar voorganger 
dateerde van direct na de oorlog 
die op haar beurt de 
oorspronkelijke kapel verving die 
tijdens de oorlog werd 
vernietigd. De oorspronkelijk 
kapel zou in het begin van de 
19de eeuw zijn gebouwd. 
In het kapelletje bevindt zich een 
54 cm hoog Mariabeeldje dat 
een in 1983 gestolen gipsen 
Maria beeldje vervangt. 
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Wegkruis op de markt. 
De fa. Coumans uit Vlodrop 
maakte het 4,25 m hoge houten 
kruis. Het 1,85 m grote van 
keramiek vervaardigde 
Christusfiguur werd gemaakt 
door Russel-Tiglia in Tegelen 
naar een ontwerp van dhr. Rhijn. 
Het kruis werd in 1952 voor het 
gemeentehuis geplaatst  ter 
vervanging van een in de oorlog 
vernietigd kruis en in 1977 
verplaatst naar de huidige plek. 
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Wegkruis, kruising Bergerweg 
met Kleine Wal en Walstraat. 
Het  2,58 m hoge houten kruis 
heeft een 1,25 m hoog en 1,15 m 
breed corpus van keramiek 
gemaakt door de  
Roermondenaar Paul Vincken 
naar een ontwerp van Frans 
Lommen uit St. Odiliënberg. Het 
kruis werd op 10 november 1985 
ingezegend.  Op deze locatie zou 
in het verleden een waterput 
hebben gelegen en naderhand 
een pomp. Oorspronkelijk heeft 
er een houten kruis gestaan. 
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Wegkruis hoek Bergerweg-
Randweg 
Het 2,35 m hoge kruis werd in 
1979 door de put van de 
Bergerweg geplaatst nadat zijn 
voorganger, een houten 
kruisbeeld dat door de familie 
van de Beek vermoedelijk rond 
1900 werd geplaatst,  in februari 
in 1976 door onbekenden uit de 
grond werd gerukt en vernield. 
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Wegkruis Grootestraat 
Het terrazzo kruis staat tussen de 
huizen  28 en 30. Tot aan de 
vijftiger jaren van de vorige 
eeuw stond het aan de overkant 
van de straat. Wegens 
verbouwing van het pand waar 
het kruis voor stond werd het 
verplaatst naar de overkant van 
de straat. Het kruis werd 
geplaatst er vervanging van een 
houten kruis dat in de oorlog 
werd vernield. Het huidige 3 m 
hoge kruis gemaakt door de fa. 
Martini met een 30 cm groot 
metalen corpus werd na de 
oorlog geplaatst. 
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Wegkruis Etsberg. 
Het van hardsteen vervaardigde 
kruis is  2 m hoog. De sokkel 
waar het op staat is 1,25 m hoog. 
Het metalen corpus meet 70 cm. 
Het huidige kruis zou vlak voor 
de eerste wereldoorlog 
omstreeks 1913 zijn geplaatst. 
Vermoedelijk is het gemaakt 
door de fa. Stienen uit 
Roermond van welke firma in die 
periode diverse stenen 
kruisbeelden zijn geplaatst. Voor 
die tijd zou er een houten kruis 
hebben gestaan. 
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Wegkruis hoek Effelderweg-
Bröggelderweg.  
Het 160 cm hoge kruis van 
Merbau is voorzien van een 
zinken vliegerdak. Het 57 cm 
hoge gietijzeren corpus  is 
oorspronkelijk afkomstig van het 
Ursulinenklooster te Roermond. 
Het kruis is door de families 
Cuypers en Cox in 1997  
geplaatst  in het vertrouwen dat 
het de vele voorbijgangers goed 
doet hier een kruis aan te 
treffen.  
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Maria kapelletje op de 
Meulenberg 
Opgericht ter gelegenheid van 
het 50 jarig bestaan van de Dr. 
Biermansput in 1996. In de nis 
staat een houten Mariabeeld van 
84,5 cm hoog. Het is een 
zogenaamde Loschelder 
Madonna.  
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Wegkruis Dr. Biermansstraat.  
Aan het kruispunt van de Dr. 
Biermansstraat, Hoofdstraat, 
Achter de Hoven, Hammerstraat 
en Steegstraat staat dit 3,15 m 
hoog kruis met een 1 m groot 
loden Corpus. Dit beeld staat 
behoudens enkele kleine 
verplaatsingen reeds vanaf circa 
1870-1880 op dit punt en werd 
hier geplaatst bij een waterput.  



HERKENBOSCH    21 

Wegkruis aan de Stationsweg 
De voorganger van dit 2,85 hoge 
wegkruis met een 1,15 m groot 
corpus van keramiek op de hoek 
van de Stationsweg, 
Daelenbroekweg en Hoofdstraat 
stond vroeger midden op de 
kruising onder drie lindebomen. 
Tijdens de herinrichting van de 
wegen begin jaren zestig werd 
het door de Swalmer kunstenaar 
Peter Hendriks gemaakte 
kruis in 1962 op de huidige plek 
geplaatst. 
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Twee Mariakapellen aan de 
Wijngaard. 
Het oudste en kleinste 
Mariakapelletje werd in 1948 
opgericht door bewoners van de 
Wijgaardstraat uit dankbaarheid 
voor de goede afloop van de 
oorlog. Het Mariabeeldje is 
gemaakt bij de St. Joris 
Keramiekfabriek uit Beesel 
Negen jaar na het oprichten van 
het kleine Maria kapelletje werd 
in 1957 de grotere Mariakapel 
gebouwd. De Portugese 
beeldhouwer Guilherme F. 
Thedin vervaardigde het 
Mariabeeldje In de linkerzijwand 
van de kapel staat een beeldje 
van de H, Hubertus. 
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Wegkruis aan de Vier 
Gebroeders.  
Het 4,20 m hoge kruis met een 
keramieken corpus vervaardigd 
bij St. Joris in Beesel  werd hier 
in 1948 geplaatst ter vervanging 
van door oorlogsgeweld vernield 
kruisbeeld. Op deze locatie 
stonden vier eeuwenoude 
lindebomen die in de omgeving 
bekend waren onder de 
benaming de vier gebroeders. 
Deze werden eind 1945 
opgeblazen waarbij ook het 
kruisbeeld werd vernietigd. 
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Dankkruis in Hammerbos 
Dit bijna 3 m hoge kruis werd in 
1961 door de familie Hilkens-
Lenders wonend op de 
Hammerhof op de wegafsplitsing 
aan de Waterschei naar 
Hammerhof opgericht uit 
dankbaarheid van een verkregen 
gunst, ter vervanging van een 
ouder kruis dat hier reeds in 
1850 stond. Het 1,45 m hoge 
houten corpus werd vervaardigd 
door de Maastrichtenaar Jan 
Weerts. Het houten kruis werd 
door de fa. Gbr. Heemels uit 
Herkenbosch vervaardigd. 
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Veldkruis aan de Wagsbergweg 
Geplaatst in 2004 door Frits 
Dirkx  ter nagedachtenis aan de 
executie van drie Russische 
dwangarbeiders door de Duitse 
bezetters. Hun dode lichamen 
zijn begraven op de 
begraafplaats voor niet-
christenen, zelfmoordenaars en 
ongeïdentificeerde mensen, daar 
waar het kruis is geplaatst stond 
vroeger een lijkenhuisje.  
De datum 1-11-1944 staat op het 
kruis omdat er op 1 november 
altijd een Dodenherdenking is en 
de drie Russen omstreeks die 
eerste november van 1944 
geëxecuteerd moeten zijn. 
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Wegkruis dr. 
Nolensstraat/Clauslaan 
Oorspronkelijk stond het oude 
veldkruis midden in het veld aan 
een vijfsprong van wegen. Die 
kruising werd gemarkeerd door 
een houten veldkruis met een 
houten corpus daterend van 
eind 18de eeuw. Dit kruis moest 
in 1960 wijken ten behoeve van 
de uitbreiding van Melick. In 
1963 werd een nieuw kruis 
geplaats tegenover de 
Marktstraat. Maar ook deze 
locatie moet bouwrijp worden 
gemaakt en dus werd het kruis 
verplaatst naar de huidige 
locatie. Het kruis is gemaakt 
door Jules Reumers uit Beesel. 
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Kruisbeeld (hagelkruis) aan de 
Heinsbergerweg, hoek 
Regteweg. 
Reeds op een kaart uit 1802 van 
Tonnedehoffsgoederen staat dit 
kruis vermeld als Hagelkruis op 
de Dreyangel. In 1890 werd een 
nieuw kruis geplaats geschonken 
door de Burggraaf van 
Aefferden. In 1970 werd door de 
HVR een nieuw kruis geplaatst 
en in 1984 werd dit kruis 
wederom vernieuwd. 
Bij de reconstructie van de 
Heinsbergerweg en aansluiting 
op de N293  moest het 
Hagelkruis wijken en werd het 
verplaatst naar de huidige 
locatie. 
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Maria-beeld aan de 
Heinsbergerweg/Kerkberg te 
Melick, 
Het Mariabeeld van zandsteen 
werd in 1936 geplaatst. 
Aanvankelijk stond het voor de 
woning van de familie Knops-
Dien (Knops Minkenberg). In het 
midden van jaren 50 moesten 
diverse woningen evenals het 
Mariabeeld plaatsmaken voor de 
nieuwe Provinciale weg. Het 
werd in 1960 geplaatst tegen de 
muur van het oude kerkhof. Het 
bouwsel op de berg is nog een 
restant van de oude dorpskerk 
uit Melick. 


