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6 Meerlosebaan

1 S t G e r t r u d i s ke r k

De Meerlosebaan is van origine een Romeinse
weg, die tot na de Franse tijd een belangrijke
Noord/Zuid-verbinding was. Op de Tranchot-

Volgens de overlevering heeft een Romeins
gebouw aan de Maas, oorspronkelijk Romeinse
tempel of badhuis, als eerste Christenkerk
dienst gedaan. Rond het jaar 1400 werd echter in de kern van Lottum een kerk gebouwd,

3 S c h u i t wa t e rs
Het Schuitwater is een oude Maasarm die
samen met de op Broekhuizens grondgebied
gelegen Maasarm een uitgebreid natuurgebied
vormen. Lees ook de informatieborden over de
Schuitwaters.

4 De Maas

de St. Gertrudiskerk. Daar het kerkje aan de
Maas te klein werd en in de winter soms moeilijk bereikbaar was door overstroming werd in
1430 een nieuwe Gotische kerk gebouwd. Deze
prachtige kerk werd in november 1944 door de
bezettende macht geheel verwoest. In 1950
werd de eerste steen gelegd voor de bouw van
een nieuwe kerk.

De route voert u gedeeltelijk door het mooie
bekoorlijke Maasdal. Lottum heeft een duidelijke relatie met Arcen aan de overzijde van de
Maas, waarmee het door een aantrekkelijke
veerverbinding is verbonden.

5 Ka s t e e l Ka l d e n b ro e k
Onderweg passeert u een van de drie kastelen
die Lottum eens rijk was. De huidige eigenaar
heeft het gebouw weten te herstellen zoals dit
aan het begin van de negentiende eeuw was.
Het hoogtepunt van het kasteel was toen al
voorbij. Dit lag omstreeks 1400 toen de Heren
van Kaldenbroek het recht bezaten om mee te
mogen beslissen in de politiek van het
Graafschap Gelre.

kaart, 1803 - 1820, staat deze aangegeven als
“Grande Route de Venlo-Nijmegen”. Deze loopt
vanaf Brussel via Leopoldsburg naar Nijmegen.
Nu is het een prachtig fietspad door Lottumse
natuur.

7 Houthuizen
Houthuizen is een belangrijk gehucht van
Lottum. In deze omgeving zijn ook de restanten gevonden van enkele Keltische grafheuvels. De Familiekapel is gebouwd door de
bewoners van Houthuizen, uit dank dat er tijdens de laatste Wereldoorlog niemand van de
bevolking van deze gemeenschap gestorven is
door het oorlogsgeweld.

1 Markt
Op het Marktplein tegenover de kerk bevindt
zich een gemetselde put waarop een pomp is
geplaatst, netjes afgesloten in een vierkant
kastje, met bovenop als sieraad een 'Peg'.
Dit was Lottums eerste pomp.
Begin jaren negentig zijn het Marktplein en de
kern van Lottum opgeknapt; onder meer paaltjes met rozenknopjes, rozenelementen en
rozenbogen sieren het dorp en geven het een
heus rozenkarakter.

Stap even af bij het nabijgelegen informatiebord. U kunt lezen over de verlande Maasarm,
het huidige natuurgebied Kaldenbroek.
www.rozendorp.nl

2 K r u i s H o m b e rg
Bij de Hombergerweg passeert u een veldkruis.
Dit veldkruis werd in 1899 geplaatst ter gelegenheid van een bruiloft. Het dient als zogenaamd 'hagelkruis' om zo bescherming te vragen tegen oogstvernieling door hagelstormen.
Ook ziet u hier een aantal historische boerderijen. Deze van oorsprong uit de 18e eeuw
stammende panden zijn de laatste jaren grondig gerestaureerd.
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8 Ka s t e e l d e B o rg g ra a f
Hoewel deze fietsroute niet langs Kasteel de
Borggraaf voert, is de buitenzijde van het kasteel (vlakbij de kerk) en zijn oprijlaan wel de
moeite van het bezichtigen waard. De oostgevel van de Borggraaf zou volgens de muurankers dateren uit het jaar 1555, de kelders
reeds uit de 13/14e eeuw. Het kasteel is
tegenwoordig in bezit van de familie Van de
Voordt. (Boekje verkrijgbaar bij VVV)

Rozendorp Lottum
Het Noord-Limburgse dorpje Lottum is
het centrum van de Nederlandse rozenteelt. Hier worden jaarlijks zo’n 20 miljoen tuinrozen gekweekt. De geschiedenis
van Lottum gaat tenminste terug tot de
Romeinse tijd. Dit blijkt onder meer uit
een gevonden urnenveld en een aangetroffen Romeinse altaarsteen. Al in de
18e eeuw had Lottum boomgaarden en
kweekte men er haagplanten, maar vooral
na 1950 groeide het boomkwekersvak en
ontstond in Lottum de rozencultuur. Zo
krijgt Lottum de naam Rozendorp van
Nederland.
56

R o z e n f e s t i va l
Elk even jaar, in het tweede weekend van
augustus, wordt in Lottum het Rozenfestival
gehouden. Er zijn dan honderdduizenden
rozen in betoverende mozaïeken, modeltuinen en prachtig versierde objecten te
bewonderen. Overal ziet u rozen, rozen en
nog eens rozen: in de kerk, op ‘t gezellige
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ROZENROUTE
LOTTUM 35km
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Marktplein, rondom het sprookjesachtig kasteel De Borggraaf, in de grachten en langs de
romantische kasteellaan.
Ook zijn er honderden vazen met buitenrozen, rozenmuziek en rozeninfo. Het allereerste rozenfeest werd gehouden op de Markt in
1922.

De pracht aan kleuren en geuren van de roos,
de Koningin der Bloemen, en ook de mooie,
afwisselende omgeving maken een bezoek
aan Lottum alleszins de moeite waard. Een
heuse fietsroute gaat langs rozen- en boomkwekerijen, geurende rozenvelden, tuincentra met prachtige rozentuinen, het schitterende rosarium, een romantische kijk- en
wandeltuin en horecagelegenheden met
heerlijke rozenlekkernijen. Informeer ernaar
bij de VVV aan het karakteristieke
Marktplein.
Deze fietsroute, de Rozenroute, is eenvoudig
af te leggen door de groene bordjes met
opschrift Rozenfietsroute te volgen. De route
heeft een lengte van ongeveer 35 km en
begint en eindigt op het Marktplein tegenover de kerk. Wat u onderweg, onder andere
van de roos, te zien krijgt, is afhankelijk van
het seizoen dat u fietst. De meeste rozenvelden staan vanaf half juni in hun eerste en
mooiste bloei, deze kleurenpracht gaat door
tot ver in de herfst.
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Op de fiets door
Rozendorp Lottum
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knooppuntenfietsroute

prijs € 1,-

