
Sint Odilienberg Historisch 

Deze route voert de wandelaar door het landschap en de cultuurgeschiedenis rondom Sint 

Odiliënberg. Het beeld van Sint Odiliënberg wordt vooral bepaald door de kerkberg, de basiliek en de 

Roer. Op het kerkplein bij de basiliek is ook het het startpunt van deze wandeling. 

Lengte: ca. 9 km 

Basiliek St. Odilienberg 

Aan het Kerkplein bevindt zich op de kerkberg de Basiliek van St. Odilienberg. In de 8e eeuw werd op 

een heuvel, de Sint-Petrusberg, aan de voet waarvan later het dorp Sint Odiliënberg ontstond, een 

abdij gesticht door drie Anglo-Saksische priesters Plechelmus, Wiro en Otger. Van de oorspronkelijke 

abdijkerk zijn bovengronds geen resten bewaard gebleven. Wel is bekend dat het een eenbeukig 

gebouw betrof, met een westwerk en een smaller koor. In de 11e en 12e eeuw werd deze kerk geheel 

vervangen. De huidige kerk is slechts gedeeltelijk nog origineel. Het gebouw werd tussen 1880 en 

1883 gerestaureerd door P.J.H. Cuypers. Mede op basis van nog aanwezige delen werden 

ontbrekende delen gereconstrueerd. De zijbeuken, de zuidelijke transeptarm met toren, de voorgevel 

en de beide zijkoren aan het transept werden geheel herbouwd. Bovendien werden nog bestaande 

oude delen vernieuwd. Toen Duitse troepen begin 1945 de koortorens opbliezen, waarbij ook grote 

delen van koor en transept werden verwoest, resteerde een ruïne. Na de oorlog werd de kerk volgens 

de plannen van Cuypers herbouwd door Alphons Boosten, maar met een sterk versoberd interieur. In 

1950 werden nieuwe vensters aangebracht, ontworpen door Joep Nicolas. Naast de basiliek staat de 

O.L. Vrouwekapel, een eenbeukig gebouw dat in de 11e eeuw werd gesticht als parochiekerk en als 

zodanig tot 1680 dienst deed. Hoewel ook dit gebouw vele wijzigingen heeft ondergaan, wordt het 

thans van grotere historische waarde geacht dan de basiliek.  

Roerstreekmuseum 

Aan de voet van de kerkberg bevindt zich het Roerstreek Museum. In het Roerstreekmuseum vindt u 

o.a. de vaste collecties: collective archeologie; collectie geologie; 

collectie opgezette dieren; muntenverzamelin. 

Het Roerstreekmuseum is tevens de thuisbasis van de Heemkundevereniging Roerstreek (HVR). Het 

werkgebied van de HVR is de gemeente Roerdalen plus de kernen Herten en Linne. 

 

- Na een bezichtiging van het Museum en de Kerkberg slaat u met de rug gekeerd naar het 

kerkplein, linksaf. U loopt over de Leropperweg tot aan Overen. 

 



Overen 

Het huidige huis Overen is grotendeels achttiende-eeuws; de boerderij stamt uit de zeventiende eeuw. 

 

- U keert terug op uw schreden en slaat rechtsaf de toegangsweg naar Huize Hoosden in die 

gemarkeerd wordt door twee pilaren. 

 

Landgoedhuis Hoosden 

Het landgoedhuis Hoosden. Dit gebouw wordt in 1510 voor het eerst genoemd als eigendom van de 

familie Van Baerle Kriekenbeek. Aan het eind van de zeventiende eeuw kreeg het huis zijn huidige 

vorm. De familie had tevens het huis Overen in bezit.  

 

- Nadat u Huize Hoosden bent gepasseerd komt u uit op de Hagelkruisweg. Hier slaat u linksaf en 

vervolgd deze weg tot de Molenweg. Vervolg de route over de Molenweg. Aan u rechterkant 

staat de Windmolen van Verbeek. 

 

Windmolen van Verbeek 

De ronde stenen korenmolen dateert uit 1883. Het betreft een zogenaamde Beltmolen. 

 

- Aan het einde van de Molenweg slaat u linksaf de Reutjesweg/Hoofdstraat op. Bij het 

kruispuntBernhardlaan – Postweg slaat u rechtsaf de Paarloweg op. Aan u linkerkant ziet u 

Kasteel Frymerson (niet toegankelijk) 

 

 

 

Kasteel Frymerson 

Van het oorspronkelijke kasteel rest alleen nog een ronde toren, die in de negentiende eeuw werd 

gerestaureerd. Tegen de toren is een klein huis gebouwd. Het geheel bevindt zich in het park van het 

huidige negentiende-eeuwse kasteel. 

- U vervolgd de weg over de Paarloweg. Aan u linkerkant ligt Hoeve t’Hemke 



Hoeve t´Hemke 

- Valk voordat u Paarlo bereikt slaat u linksaf. U passeert de resten van Klein Paarlo. 

 

Klein Paarlo  

Klein Paarlo bestond uit een herenhuis, nu alleen nog de kelderverdieping als ruïne over, een boerderij 

met een grote schuur en daaraan vast een arbeiderswoning. Iets verder weg lag de remise. Dit is het 

oudste gedeelte van Klein Paarlo opgebouwd in vakwerk en later ingevuld met steen. Boerderij en 

schuur zijn vermoedelijk in de 17e eeuw gebouwd. Vroeger heeft bij Klein Paarlo nog een watermolen 

behoord  

Paarlo  

Een klein gehucht in Midden-Limburg dat van oudsher hoort bij Sint Odiliënberg. De  eerste 

vermelding van Paarlo dateert uit 1263. 

- Deze weg komt uit bij de Fietsbrug over de Roer. U steekt de Roer over en vervolgd u route over 

de Winkelweg. Bij het kruispunt met de Melicker Oheweg slaat u linksaf. Deze vervolg u tot bij de 

Heinsbergerweg. Hier slaat u linksaf. U  steekt opnieuw de Roer over. Sla vervolgens rechtsaf de 

Hoofdstraat op. Neem meteen de eerste weg de Raadhuisstraat waar u op de Sint Wirostraat 

uitkomt. Sla rechtsaf en u komt weer uit bij het begin van de route.  

 


