
Rozenroute Lottum
   

De route start bij Rozenkenniscentrum
 De Rozenhof. 

Op deze plek kunt u alles te w
eten kom

en over de 
rozenteelt, verzorging van rozen en de historie van 
Lottum

 als Rozendorp. In de tuinen staan duizenden 
prijsw

innende rozen bij elkaar. 
Vanaf de Rozenhof vertrekt u zuidw

aarts, richting 
het gehucht Houthuizen. U kom

t dan ook langs 
‘de Houthuizer M

olen’ en snel daarna langs de 
Houthuizer kapel. Op dinsdag en zaterdag is de 
m

olen te bezoeken. 

De tw
eede helft van de route voert langs de M

aas. 
U heeft prachtig uitzicht op de uiterw

aarden, de 
M

aas zelf en de dorpjes die aan de andere kant 
van de rivier liggen. Ter hoogte van Lottum

 ligt 
een autoveer m

aar ook een fiets- voetveer, het is 

leuk om
 even een uitstapje te 

m
aken naar het dorp aan de 

andere kant van de M
aas: 

Arcen! Het heeft een historisch 
centrum

 en veel w
inkeltjes en 

terrassen. 

Even verderop in het dorp 
Broekhuizen kunt u, m

et uitzicht op de M
aas, 

genieten van onder andere pannenkoeken bij Het 
M

aaspaviljoen of van een w
at m

eer aangeklede 
lunch bij Het M

aashotel. In Broekhuizen ziet u 
ook de indrukw

ekkende St. N
icolaaskerk. De 

oplettende passant ziet in de m
uur van de kerk 

een oude kanonskogel zitten; een souvenir van de 
Fransen tijdens de 80-jarige oorlog. 

U vervolgt de w
eg over het ‘Brookhezer’ 

platteland. Tussen Broekhuizen en 
Lottum

 ziet u de grootste concentratie 
rozenvelden. M

aar ook blauw
e bessen! 

In het theehuis van Blue Berrie Hill kunt u 
bessen proeven, m

aar vlakbij ook zelf gaan 
plukken. 

De route voert verder door de verdroogde M
aasarm

 
Het Schuitw

ater. Een prachtig gebied w
aar ook 

bevers graag verblijven! Verscholen in het Schuitw
ater 

ligt Theetuin de Roode Vennen w
aar van koffie/thee 

en een kleine (am
bachtelijke) lunch genoten kan 

w
orden. Een perfect einde van een perfecte fietstocht! 

Fietsen rondom
 het kleine M

aasdorp Lottum
 prikkelt (bijna) alle 

zintuigen. In en rondom
 Lottum

 w
orden jaarlijks zo’n 20 m

iljoen 
rozen geteeld. N

iet in kassen m
aar in de ‘volle grond’ en dus goed 

te zien én te ruiken van m
ei tot ver in de herfst! De Lottum

se rozen 
vindt u terug in de N

ederlandse en vele buitenlandse tuinen. 
Rozenfestival Lottum
12 t/m

 15 augustus 
Tijdens het festival sieren 
m

iljoenen rozen in 
m

odeltuinen, m
ozaïeken 

en versierde objecten 
het dorp en er w

ordt 
een uitgebreid cultureel 
program

m
a aangeboden.


