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INFORMATIE  
Deze route voert in het eerste gedeelte slinge-
rend door het Leropperveld.  
 
Na het gehucht Lerop steken we de spoorlijn 
en A73 over en kunnen in Herten en Merum 
genieten van de waterrecreatie aan de Maas. 
 
In Linne zien we, alvorens het kleine haventje 
te bereiken, welke sporen de grindwinning 
hier in deze regio achterlaat. 
Via de beemden, waar de fruitbomen rijkelijk 
aanwezig zijn, gaan we richting waterkracht-
centrale die hier in de Maas gebouwd is, ke-
ren dan terug en gaan langs de Vlootbeek 
richting Montfort. Het kasteel van Montfort 
met aanliggende tuinen wordt momenteel ge-
restaureerd. 
 
We passeren de begraafplaats met monument 
voor de oorlogsslachtoffers en een klein oor-
logsmuseum. 
 
Bij het informatiepunt op de vindplaats van  
de Romeinse schat aan de Vlootbeek wordt 
duidelijk dat we hier te maken hebben met 
een zeer rijke historische omgeving. Leden 
van de heemkundevereniging hebben hieraan 
een steentje bijgedragen. 
 
Verder gaat het door het open Linnerveld, 
waar de oudste tekening van Nederland ge-
vonden is. 
 
Daarna is het nog maar kort tot aan het HVR- 
museum, waar je een bezoek kunt brengen.  
Voor de openingstijden kijk je even op 
www.roerstreekmuseum.nl.  
 
De route is gemaakt door HVR-lid Piet van de 
Venne. 
 
LA - linksaf  
RA - rechtsaf  
RD - rechtdoor 
ZW - zandweg  
VW - verharde weg 
 
ROUTEBESCHRIJVING 
1. Start bij het Roerstreekmuseum. Links de 

weg richting Lerop volgen. Bij splitsing 
kruis LA (De Dreef - Berkenallee)  

ZW rechtsaf, voorlangs informatiebord 
(Gulickerweg). 
ZW links aan volgen.  

We gaan nu over het punt waar op 13 april 
1992 (niet zichtbaar) het epicentrum van de 
aardbeving was. Deze aardbeving zorgde voor 
veel schade in de omgeving. 
 

 
 
2. Eerste weg scherp RA na bos.  

VW RA, tweede weg LA VW. Deze RD blij-
ven volgen. T-splitsing bij Hoveniersbe-
drijf Timmermans LA. We fietsen RD het 
buurtschap Lerop binnen.  
Bij de scherpe bocht rechts in de Roer 
gaan we RD klinkerweg (Veestraatje). 
Weg wordt ZW. Op de kruising RA ZW. 
Bij VW LA (fietsroute nr. 13 volgen) over 
de A73 en over de spoorlijn.  
Bij de Maastrichterweg LA het fietspad 
nemen en vervolgens RA fietspad (knp. 
82) volgen (Maastrichterweg overste-
ken).  
We fietsen Herten binnen met links van 
ons de nieuwe wijk Musschenberg. Dit 
fietspad RD volgen totdat je aan de Oude 
Roermondseweg (einde fietspad) komt, 
waar we RA gaan, kruising oversteken en 
RD gaan (Hertenerweg). Bij het witte ka-
pelletje scherp LA. (Hondsbergje) Hier 
verlaten we de knooppuntenroute. 

We zien rechts van ons dijkvoorzieningen die 
moeten voorkomen dat het Maaswater weer 
schade aan kan richten zoals dat is gebeurd tij-
dens de overstromingen van 1993 en 1995. 
  
3. Bij splitsing het fietspad schuin links naar 

boven nemen (Kerkpad).  
Bij kerk (St. Michaëlkerk) LA en hierna di-
rect scherp RA de Schoolstraat volgen. 
Alsmaar RD Maasstraat, route 92. We 
gaan Ool binnen met zicht op de sportha-
ven. 
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Op het einde van de Maasstraat gaan we voor-
bij aan een Millenniumpoort (rechts van de 
weg) en het Limburgs Watersnood Monument. 
 

 
 
4. We volgen de weg. Na restaurant-hotel 

Oolderhof aan de linkerzijde, rechts aan 
over de dijkverhoging. Op de eerste krui-
sing na bebouwing (we zijn Merum bin-
nengekomen) gaan we LA (Oudeborg-
straat) en maken een klein ommetje. Eer-
ste weg RA (Bergstraat).  
Vervolgens 2x rechts aanhouden en op 
kruising LA Merumerbroekweg volgen. 
Deze links aan volgen en op T-splitsing 
RA (Scheperweg, route 36). We fietsen 
Merum uit en gaan bij de eerste rotonde 
RA via de Rijksweg naar Linne. Op de vol-
gende rotonde RD en dan RA ZW (route 
36). Bij binnenkomst van Linne RA 
(Oggstraat). 

We krijgen weer zicht op de Maas. Hier is een 
mooi rustpunt met zicht op het ontgrinden van 
de Lus van Linne en zicht op de kleine haven 
van Linne. 
 
5. Einde Oggstraat RD pad tussen de wonin-

gen (de Steg). Dit pad komt uit op de 
Groenstraat waar we LA gaan.  
Daarna RA (Nieuwe Markt) en gelijk voor 
kapel LA (Breeweg) waarna we RA de 
Oude Weg nemen tot aan de kruising.  
RA Processieweg en kruising oversteken.  
We zijn nu in de Hertestraat.  
Bij volgende kruising RA Grotestraat in. 
Alsmaar RD tot aan de Maas en hier LA 
(Schoorweg). 

We hebben nu zicht op de kleine haven van 
Linne. 
 
6. Weg RD volgen, met de St. Martinuskerk 

links hoog boven ons, tot aan het zwem-
bad.  
Voorlangs RA fietspad volgen en gelijk na 
bruggetje pad RD tussen de boomgaarden 
volgen.  
Bij de hoeve Ravenburg RD ZW en bij 
kruising RA VW. 

We gaan een kijkje nemen op de waterkracht-
centrale Linne met blik op de Maas en stuwen. 
De bijbehorende vistrap zijn we dan al gepas-
seerd. 
 
7. Van hieruit keren we terug en gaan als-

maar RD voorbij kasteel Heystrum, over 
de Vlootbeek en dan RA (Ossenbergweg) 
licht stijgend naar boven. 

Rechts in het bos zijn bij opgravingen in 1982 
restanten van een Romeinse villa met fresco-
fragmenten gevonden die in het museum ten-
toongesteld zijn.  
 
8. RA VW en na de bewoonde Linnermolen 

LA ZW. 
Op de brug over de Vlootbeek herinnert een 
plaquette aan de gevechten die hier in de 
Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden. 
 
9. Met de Vlootbeek aan onze rechterzijde 

fietsen we door tot aan de Rijksweg.` 
Hier LA en via de rotonde richting Mont-
fort. Onder de A73 door en over spoorlijn 
verder de Stationsweg volgen.  
We gaan voorbij aan de luchtwachttoren 
bij het oude stort. 

Deze waarnemingspost is uit de periode van de 
Koude Oorlog en is uit prefab elementen opge-
trokken. In heel Nederland zijn nog 19 stuks 
aanwezig. Een tweede staat in Posterholt op de 
grens met de gemeente Echt-Susteren en vlak 
bij de grens met Duitsland (zie route 1). 
 
10. Na binnenkomst van Montfort gelijk RA 

Burg. Geurtsweg - RA Drossaartweg - LA 
Fronhovenweg, RA Gelreweg.  
Deze blijven volgen tot aan de Huys-
bongerdweg en hier oversteken (Oude 
Brachterweg).  

We krijgen zicht op kasteel Montfort, gebouwd 
omstreeks 1260 door Hendrik van Gelre. Het 
kasteel en de Franse tuin uit de 18e eeuw wor-
den nu volop gerestaureerd. 
 
11. Op T-splitsing LA en via de Huysdijk gaan 

we voorlangs het kasteel en de aan de 
rechterzijde gelegen nieuw aangelegde 
Franse tuinen.  
Montfort inrijden en bij de kerk links om-
laag (Wiejerd).  
RA de Huysbongerdweg. 
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Aan de overzijde ligt de begraafplaats met het 
monument voor de slachtoffers van Montfort 
die gevallen zijn tijdens de Tweede Wereldoor-
log. Aan de rotonde is een luisterplek van de in-
ternationale herdenkingsroute (Liberation 
route luisterlocatie 211). 
 
12. Bij rotonde RA en even verder RA de Dijk-

straat in, waar op nummer 5 het Roer-
driehoekmuseum is gehuisvest.  
LA (Kerkstraat) richting Markt, hier RA en 
daarna LA (Hoogstraat).  
Nadat we Montfort uit gefietst zijn LA 
(Brandlintjesweg). 

Na de kruising met de Broekweg staat aan de 
linkerkant van de weg een informatiebord. 
Hier is in 2009 de Romeinse muntschat van 
Montfort gevonden door leden van de HVR. 
Deze muntschat is in het museum te bezichti-
gen. 
 
13. We vervolgen de weg RD, steken de N571 

over en gaan alsmaar rechtdoor.  
Na de tuinderskassen RA (Linnerweg).  
Bij splitsing met kruiskapelletje RA (Oude 
Montfortseweg).  
Bij de kruising met de Grote Bergerweg 
over RD ZW.  
VW RA, rode wegdek RD volgen. 

Nadat we bij de kruising tussen de boerderijen 
RD gefietst zijn, komen we aan het punt waar 
aan de rechterzijde, mede door leden van de 
HVR de ‘oudste tekening van Nederland’ ge-
vonden is. Een replica hiervan is ook te zien in 
het museum.  
 
14. De Kleine Bergerweg (route 12) volgen 

tot aan het gemeentehuis van Roerdalen. 
Hier LA en via Hagelkruisweg – LA St. 
Odiliastraat – St. Wirostraat komen we op 
het Kerkplein om nog even de ‘berg’ op te 
gaan om een bezoek te brengen aan de 
basiliek van St. Odiliënberg. 

 
Nieuwsgierig naar de muntschat en de andere 
opgravingen? Deze kun je in het museum van 
dichtbij bekijken. 
 

 

 
 
 
WWW.ROERSTREEKMUSEUM.NL 
 
Deze route is één van de drie routes die 

door Heemkundevereniging Roerstreek 

gratis ter beschikking gesteld zijn  

bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum 

van de vereniging in 2017. 

 
 
 

 
 


