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 Fietsroute 2: St. Odiliënberg-Posterholt-Vlodrop-Herkenbosch-Melick-St. Odiliënberg 

Fietsroute:  Religieuze monumenten langs de wegrand in Wassenberg en Roerdalen 
 
Route 2:  St. Odiliënberg-Posterholt-Vlodrop-Herkenbosch-Melick-St. Odiliënberg 
Lengte:  26 Km 
duur:  2  uur (zonder Pauze) 
 
Bij Wegkruis 17 kunt U, indien gewenst, aansluiten op route 1: Birgelen - Ophoven – 
Effeld - Etsberg – Birgelen, van de Heimat Verein Wassenberg 
 
Monumenten van Vroomheid langs de weg. Iedereen ziet ze bijna iedere dag, echter een 
enkeling schenkt er aandacht aan terwijl ze tot het gemeengoed van ons leven in de 
Wassenberger en Roerdaler gemeenschap horen. Toch hebben deze monumenten vaak een 
interessante historische geschiedenis. Kapellen of weg- veldkruisen nodigen uit tot nadenken 
en tot gebed. Ze werden om verschillende redenen opgericht en zijn cultuurhistorische 
getuigen van de volksvroomheid. 
 
Een brochure van de Heemkunde Vereniging Roerstreek en Heimatverein Wassenberg, 
verkrijgbaar bij het o.m. Roerstreekmuseum bevat aanvullende informatie van alle in de route 
opgenomen religieuze monumenten. Wilt u meer informatie over religieuze monumenten in 
de Roerstreek kunt U zich richten tot de Heemkunde Vereniging Roerstreek. 
Wilt u meer informatie over religieuze monumenten in het “Stadtgebiet Wassenberg” kunt U 
zich richten tot de Heimatverein Wassenberg.  
 
Wij willen onze monumenten iets dichter bij U brengen. Hiertoe voert deze fietstocht door 
velden, weiden, bossen en aspergevelden rond Roerdalen en Wassenberg. 
 
De route kan ook in delen worden gereden of te voet. Auto’s kunnen in Birgelen op de 
marktplaats of op het Kerkplein in St. Odiliënberg worden geparkeerd. 
 
 

Een gezamenlijk project van 
 

Heimatverein Wassenberg e.V.        Heemkundevereniging Roerstreek 
www.heimatverein–wassenberg.de      www.roerstreekmusuem.nl 
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Korte Routebeschrijving Route 2:  
Gebruikte afkortingen: RA= rechtsaf, LA=linksaf, RD=rechtdoor, ZW=zandweg, VW=verharde weg 

 
U start op het kerkplein voor het Roerstreekmuseum te St. Odiliënberg. Nr. 1 bevindt 
zich naast het museum. Om nr. 2 te bereiken vertrekt U vanaf het museum richting oude 
raadhuis (Huijerjans kantoor).  Volg de raadhuisplein bergop. Bovenop de heuvel vindt u aan 
de rechterkant op de Hoofdstraat nr. 2. Volg de hoofdstraat en steek de Bernhardlaan over. 
Aan de linkerkant aan de overzijde van de N293 ziet U een weiland. Aan het eind van het 
weiland aan de bosrand bevindt zich nr. 3. U kunt het beste de fiets even  parkeren en te voet 
de weg over te steken. Na bezichtiging van het Wegkruis keert U terug maar de kruising 
Bernhardlaan-Hoofdstraat. U gaat RA en steekt de N293 over en vervolgd U richting via de 
Paarloweg. Even voor U Paarlo binnenrijdt ziet U nr. 4. U vervolgd de weg en gaat RA bij de 
Paalderweg. Op de hoek van de kruising bevindt zich nr. 5. U vervolgd uw weg over de 
Paalderweg. Op de hoek van de Moorselweg - Paalderweg bevindt zich nr. 6 verscholen in de 
haag. Vervolg de Paalderweg. Op de kruising met de Holsterweg bevindt zich nr. 7. U gaat 
LA en vervolgd de route over de Holsterweg. Even voor de Bergerhof bevindt zich aan de 
linkerkant nr. 8. Verder over de Holsterweg richting Vlodrop. Op de hoek Holsterweg - 2de 
Kruisweg (ZW) bevindt zich aan de rechterkant nr. 9. Ga hier LA (ZW) en vervolg de route, 
steek de Bergerweg (VW) over en gaat verder over de Bergerweg (ZW). Aan uw rechterkant 
passeert U de Hoeve Triest. U blijft de ZW volgen. Iets voorbij de Hoeve Triest bevindt zich 
nr. 10 aan de linkerkant van de weg. U maakt rechtsomkeer en gaat dezelfde ZW terug, steek 
de Bergerweg over, evenals de Holsterweg, voorbij nr. 9 en vervolg de route over de 2de 
kruisweg (ZW) tot aan de Angsterweg (VW). U gaat LA en vervolg de route over het fietspad 
richting Vlodrop. Eerste weg RA (ZW). Bij de tweede afslag links gaat U LA de Putweg op. 
Deze vervolgd U voorbij de Oijeweg waar de Putweg over gaat in de Kerkbergweg (VW). 
Nummer 11 bevindt zich aan uw rechterzijde in de berm aan de Kerkbergweg. U vervolgd de 
route richting Vlodrop waar u tegenover de afslag van de Kasteelweg aan de linkerzijde nr. 
12 ziet. U vervolgd de weg over de Kerkbergweg en gaat RA op de Kerkstraat, vervolgens 
volgt U de markt (laat de boomgaardstraat rechts) en ga LA de Bergerweg op. Meteen aan 
de linkerkant  ziet U nr. 13. Vervolg de route over de Bergerweg. Iets voorbij de kruising met 
de Bergerweg (aan de linkerkant) bevindt zich nr. 14. Vervolg de route over de Bergerweg. Ga 
RA de Randweg op. Op de hoek van de Bergerweg-Randweg bevindt zich nr 15. Vervolg uw 
weg over de Randweg en sla RA de Prinsenweg op die overgaat op de Steinwinkelweg en 
volg de weg tot aan de Grootestraat. Nr. 16 bevindt zich aan de Grootestraat tegenover de 
Steinwinkelweg. Ga LA op de Grootestraat richting Roer, steek de Roer over  vervolg de weg 
Tussen de Bruggen, ga bij de rotonde rechtdoor (eerste afslag) en vervolg de route over de 
Klifsbergweg. Neem de tweede afslag RA en rij de Etsberg op. Het Wegkruis nr. 17 bevindt 
zich op de hoek Etsberg-Bröggelderweg.  Op dit punt kunt u aansluiten op de route 1.  
 
Route 1: “Birgelen - Ophoven – Effeld - Etsberg – Birgelen“. Wegkruis 17 komt overeen 
met punt 24 van route 1. Wenst U route 1 te volgen gaat U hier LA. Zie route 1 voor de 
verdere routebeschrijving. U sluit uiteindelijk weer aan op punt 18 van route 2 (nr. 23 
van route 1).  
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Gaat u verder met route 2 ga dan RA de Bröggelderweg op. Blijf deze vervolgen tot op de 
kruising met de Effelderweg.  Nummer 18 bevindt zich aan de linkerzijde.   
Ga RA de Effelderweg op. Ga RA bij de fietswinkel, de weg Tussen de Bruggen op. Ga bij de 
rotonde linksaf (tweede afslag) richting Herkenbosch over de Bondersweg. Bij aankomst in 
Herkenbosch gaat deze weg over in de Molenbergweg. Ga LA de Herkenbosseroheweg in 
en meteen weer RA de Steegstraat in. Nr. 19 bevindt zich aan de linkerzijde. Vervolg uw 
route over de Steegstraat tot aan de kruising met de Dr. Biermanstraat - Hoofdstraat en 
Achter de Hoven. Nr. 20 bevindt zich op de kruising. Ga RA de Hoofdstraat op en vervolg uw 
route, neem LA de Stationsweg, hier bevindt zich nr. 21. Ga verder over de Stationsweg tot 
aan de rotonde en steek de N570 over en vervolg uw weg over de Stationsweg. Neem LA de 
Wijngaardstraat. Op de hoek met de Kapelweg bevindt zich nr.  22. Ga voor de kapel LA de 
Kapelweg in. Bij de Keulsebaan RA. Bij de kruising met de Schaapsweg ga LA (steek de 
N570 over) en neem de Schaapsweg. Vervolg deze tot aan de kruising met de Melickerweg - 
Aan de vier gebroeders en Kruisweg. Nr. 23 bevindt zich aan de linkerkant bij de kruising. 
Steek de Melickerweg over de Kruisweg op. Ga bij de kruising RA de Muytertweg op. Houdt 
bij de T-splitsing rechts aan, U bevindt zich nu op de Waterschei, nr24 bevindt zich aan de 
linkerkant. Vervolg de route over de Waterschei voorbij de Molen en Oetsjpanning de 
Meuleberg. Waar de Waterschei een linkse haakse bocht maakt, gaat u rechtdoor over de 
Jeannewegje (ZW). Volg deze weg met de rechter bocht mee en U bevindt zich op de 
Wagsbergweg. Iets voor de kruising met de Melickerweg (VW) bevindt zich aan de 
linkerzijde nr. 25. Bij de Melickerweg gaat U LA  en vervolg uw weg over de Groenstraat. Ga 
RA de Pierre Kempstraat in tot aan de Parklaan, daarna RA  tot aan de Dr. Nolenslaan, ga 
LA de Dr. Nolenslaan in. Vervolg uw weg tot aan de kruising met de Oranjelaan- Clauslaan. 
Nr. 26 bevindt zich aan de linkerzijde. Vervolg uw weg over de Clauslaan. Ga LA de John F. 
Kennedysingel op, bij de rotonde RA. U neemt de fietsbrug verderop. Vanaf de fietsbrug 
ziet U aan de overzijde van de N293 nr. 27.  Keer beneden aan de fietsbrug sterk LA, richting 
Melick terug en ga verder over de N293/Heinsbergerweg. Blijf de weg volgen richting St. 
Odiliënberg. Langs deze weg aan de rechterzijde, iets voor het tankstation, bevindt zich nr. 
28. Vervolg uw route naar St. Odiliënberg om na de Roerbrug, twee maal RA, terug te keren 
naar het beginpunt, op het kerkplein te St. Odiliënberg.   
 
  


