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Tijdens deze vlakke afwisselende wandeling wandelt u door velden en langs bosranden met veel 
natuurschoon. U passeert de buurtschappen Homberg, Zwaanenheike en Houthuizen waar een mooie 
kapel staat. De terugweg gaat een mooi stuk langs de Maas en door het dal van de Sieberbeek.  Neem zelf 
proviand mee, onderweg staan enkele zitbanken.  U kunt deze route combineren met wandeling 546 tot een 
dagwandeling van 24km.  (Als u met een groepje na afloop bij de  camping wilt theedrinken is reserveren 
gewenst, tel:077-4631924).  
 
Startadres: Camping Landhuis De Maashof, Veerweg 9  Lottum. 
De camping ligt aan de Maas bij het veerpont. 
 
Gps afstand: 12000m   Looptijd: 2.30   Hoogteverschil: 13m 
 
(Een gedeelte van de route loopt over het wandelnetwerk van Stempel van de Maas (st) en Maasgaarden (m)).  
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1.   Met uw rug naar de Maashof gaat u R over de asfaltweg en meteen aan de ongelijke kruising RD 
richting het dorp.  Aan de 4-sprong bij de kapel neemt u de tweede weg R langs huisnr. 5.  Negeer de 
zijweg links en volg geruime tijd de veldweg tot aan de kruising met infobord.  Hier L over de grindweg.  
Neem het eerste graspad L langs een vijver.  Ga precies bij het plaatsnaambord Lottum R naar de 
asfaltweg.  Steek de weg over en ga R over het trottoir.  Neem de eerste asfaltweg L langs de sportvelden.  
Negeer zijwegen rechts en volg de veldweg RD langs nog een sportveld. Aan de 3-sprong voor het bos L.   
 
2.   Aan de T-splitsing voor een huis L en ga na 150m R de veldweg in (st).  Aan de T-splitsing L (st) 
(Stempel van de Maas)  en negeer de veldweg rechts.  Aan de kruising met de Hombergerweg R over de 
asfaltweg (st).  Aan de T-splitsing in het buurtschap Homberg L over de Hombergerweg.  Aan de 3-sprong 
voor de hoeve met huisnr. 70 R richting Over d’n Homberg (st).  Neem de eerste brede veldweg L (st). We 
komen aan de 3-sprong met zitbank en knooppunt 11. (Degenen die de route combineren met wandeling 546 
volgen nu punt 2 van 546).   Hier L door de nauwe doorgang richting Langs de Schuitwaters (st20).  U 
passeert nog 2 nauwe doorgangen en volg het pad tot aan de T-splitsing.   
 
3.   Hier L over de veldweg (wit/rood).  Let op!  Waar aan de rechterzijde het bos eindigt, en links een sloot, 
R het graspad in langs de bosrand. Negeer een graspad links en we passeren een waterbassin.  Aan de T-
splitsing L over de veldweg.  Aan de T-splitsing voor een boerderij R naar de voorrangsweg.  Steek de weg 
over en ga RD de asfaltweg in (De Papeling) (st).  Neem bij een loods de eerste weg R (wit/rood en st).  U 
passeert een picknickbank, een mooi pauzeplekje na 6,4km.  U komt aan de voorrangsweg.  Steek de weg 
over en ga RD de veldweg in  langs een loods richting Om ’t Houthuizerveld (st25).  Volg geruime tijd de 
veldweg langs de bosrand en aan de Y-splitsing RD het bospad in (wit/rood).  Aan het eind L over de 
veldweg (wit/rood).    
 
4.   Aan de kruising van veldwegen RD (wit/rood).  Aan de Y-splitsing in het bos R aanhouden, we verlaten 
dus de wit/rode route.  Aan de T-splitsing even L en na 5m R het voetpad in langs de afrastering (m) 
(Maasgaarden).  Aan het eind loopt u R naar de asfaltweg met wegwijzers.  (U kunt hier 50m naar R lopen om 
de mooie kapel te bekijken, er staan ook zitbanken (8,4km).  Hier even L en na 5m R de weg omlaag richting 
Naeve de Tonge (m29).  Volg de veldweg.  Aan de T-splitsing R (m) en buig met de weg mee naar links naar 
de voorrangsweg. Steek de weg over en ga RD de veldweg in (Rutterstraatje) (m).  We komen aan de T-
splitsing bij de Maas, rechts staat nog een zitbank.  (Ga bij hoog water in de Maas hier L over de veldweg).   
 
5.   Ga RD door het klaphek, loop naar de Maas en ga L over het graspad.  Ga aan het eind door het 
klaphek, L de berm omhoog en dan R langs een plantage. Op de hoek buigt u L naar de veldweg.  Aan de T-
splitsing voor de haag R over de veldweg (m).  Negeer een eigen weg links.  Aan de T-splitsing L en na 20m 
R het voetpad in (Molenkampweg) (m22).  Links ziet u de Houthuizer windmolen.  We lopen langs het mooie 
dal van de Sieberbeek. Voorbij een veerooster lopen we kort langs de beek.  Aan de T-splitsing voor de 
Maas L.  Bij de monding van de Sieberbeek passeert u een bruggetje.  Ga over een veerooster, meteen R 
en dan R door het klaphek de Maasbeemden binnen. (Bij hoog water in de Maas blijft u de veldweg volgen tot 
het eind).   We struinen nu geruime tijd links langs de Maas.  Steek een beekje over en volg de Maas tot aan 
de weg bij het veerpont.  Hier L terug naar De Maashof.  

   
Auteur: Jos Wlazlo 

 
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/

