
Vlodrop Natuur 

Deze NatuurGenotRoute voert de bezoekers van de regio met nationale parken MeinWeg rondom 

het plaatsje Vlodrop. Daarbij wandelen zij door het Roerdal, bossen, weiden en velden. Deze 

wandeling loopt langs het wandelknooppuntsysteem van de gemeente Roerdalen. Het startpunt is 

knooppunt 34. 

Lengte: ca. 6,9 km 

 

- Bij knooppunt 34 hebben we uitzicht over de Roerbrug.  

 

Roerbrug 

Al vanaf de 13e eeuw ligt er in Vlodrop een brug waarmee  de Roer overgestoken kon worden. Deze 

brug heeft flinke invloed gehad op de economische ontwikkeling van deze plaats daar er bruggeld 

geïnd mocht worden. Bovendien was het tot aan Roermond de enige brug over de Roer en vormde 

daardoor een belangrijke schakel in de verbindingsweg tussen Keulen en Antwerpen. 

 

- Wandelend van knooppunt 34 naar 36, loopt u door het Roerdal. Let op het eerste paaltje staat 

ietwat onopvallend opgesteld aan de linkerkant van de weg. 

- Al snel komen we in de wijk Oerraede. De naam herinnert aan een van de drie kastelen die 

Vlodrop rijk was.  

 

Roerdal 

Vervolgens lopen we via een wandelpaadje in de winterbedding van de Roer. Zoals goed te zien is, 

wordt het Roerdal gekenmerkt door een relatief open agrarisch landschap. 

De Roer is een snelstromende regenrivier van ongeveer 165 km lengte, waarvan de laatste circa 22 

km over Nederlands grondgebied stroomt. De Roer ontspringt in België in de Hoge Venen en stroomt 

al snel via de Duitse Eifel richting Nederland. 

In Vlodrop passeert de Roer de Nederlandse grens en meandert langs Herkenbosch, Melick en St. 

Odiliënberg naar Roermond. In Roermond mondt de rivier uit in de Maas. Bij zeer hoge waterstanden 

in de de Maas treedt ook de Roer buiten haar oevers. Dankzij de verbetering van de waterkwaliteit in 

de laatste decennia is het aantal planten en diersoorten in en om de Roer weer toegenomen. In het 

Nederlandse deel komen meer dan 30 vissoorten voor, hiermee is het een vna de meest soortenrijke 



stromende wateren van Nederland. Het Roerdal is het leefgebied van o.a. de ijsvogel, de overzwaluw 

en de bever. Ook een aantal bijzondere libellen komt hier voor. 

 

- Voordat we knooppunt 36 bereiken, passeren we een stukje bos. Aan onze rechterhand zien we 

hoeve de Triest liggen. Dit is een van de hoeven die van oudsher behoorde tot kasteel de 

Triest. Ook van dit kasteel zijn geen restanten meer waarneembaar. 

- Aangekomen bij knooppunt 36 vervolgen we onze tocht richting knooppunt 37.  

 

Vagevuur 

Al snel komen we bij 't Vagevuur, het gebouw van de lokale schutterij, een belangrijk cultureel 

erfgoed in Limburg. Het gebouw dankt zijn naam aan de vindplaats van beenderen. Aangenomen 

wordt dat in het verleden hier de ongelovigen begraven werden. In het katholieke geloof is het 

vagevuur een plek in het hiernamaals. De doden worden in het vagevuur gestraft voor hun zonden, 

die ze in hun leven begingen. Nadat de zielen gelouterd zijn, krijgen ze alsnog toegang tot de hemel. 

 

- We lopen weer het dorp in. Na verloop van tijd passeren we de Vekoma.  

 

Vekoma 

Dit bedrijf is 's wereld grootste producent van achtbanen en andere zogenaamde thrillrides voor 

pretparken. Wereldwijd zijn de attracties van Vekoma in meer dan 40 landen terug te vinden. In 

Nederland staan momenteel 20 attracties. 

 

- We vervolgen onze weg richting knooppunt 37. Daar aangekomen gaan we door de zgn. 

Koebroek richting knooppunt 35.  

 

 

Koebroek 

De naam broek duidt op een vochtig gebied waar de bewoners van Vlodrop in het verleden hun 

koeien lieten grazen. Rechts zien we de restanten van een oude Roermeander. Wanneer de Roer m.n. 

in de winter zijn oevers te buiten treedt, staan grote gedeeltes van dit gebied onder water.  



- Bij het ontbreken van paaltjes blijven we de weg gewoon rechtdoor volgen. Recht voor ons uit 

zien we het derde kasteel van Vlodrop liggen "Het Stenen Huis". 

 

"Het Stenen Huis" 

Het huidige huis dateert uit 1664. De oudste vermelding stamt echter uit de 14e eeuw. In 1326 werd 

Jan Slabbaert, een zoon van Gerard van Kaken, door de graaf van Gelre beleend met verschillende 

goederen, waaronder 'den hoff te Vlodorp'. 

 

- Knooppunt 35.  

 

Gerard Krekelberg 

Op het pleintje staat het standbeeld van Gerard Krekelberg. (13 juni 1864 - 27 november 1937). Hij 

was een onderwijzer, tekstdichter en heemkundige. Hij geniet enige bekendheid als schrijver van de 

tekst van het Limburgs volkslied. Het lied heette aanvankelijk "Limburg, mijn vaderland". Toen het in 

1939 officieel tot Limburgs volkslied werd verklaard, werd de titel gewijzigd in "Waar in 't bronsgroen 

eikenhout". Het graf van Gerard Krekelberg is overigens gelegen op het oude kerkhof van Vlodrop. 

 

- We vervolgen onze weg richting ons beginpunt, knooppunt 34. Op de hoek van de 

Boomgaardstraat staat het standbeeld van de carnavalsvereniging de Beerbök. 

 

De Beerbök 

 Het is een bronzen beeldje van een op een stoel staande bok (Beerbök) omringd door een aantal 

carnavalsfiguren. Dit carnavalsmonument is op 11 november 1992 onthuld door burgemeester 

Martin Smeets van Roerdalen en Prins Wiel II. Het monument is een kunstwerk vervaardigd door 

Ruud Simons uit Venlo naar een idee van Bert Schmitz, de ere-president van carnavalsvereniging De 

Beerbök. 

 

- Weer aangekomen bij knooppunt 34 loont het om even een bezoekje te brengen bij de 

Landwinkel Schurenhof / VVV Agentschap.  

 



Schurenhof 

In deze monumentale boerderij is een sfeervol ingerichte winkel waar u terecht kunt voor een 

bijzonder assortiment ambachtelijke boerderij- en streekproducten. Op het terras kunt u even 

uitrusten van uw wandeling en culinair proeven van de streek, terwijl u geniet van het historische 

karakter van het erf in een entourage met scharrelende kippen, ganzen en eenden. 

 


