
Welkom op 
Landgoed 
Kaldenbroek en 
Siebersbeek

Deze wandeling wordt 
u gratis aangeboden 
door Kaldenbroeck, 
Huys voor puur leven, 
de Houthuizer Molen 
en Het Limburgs 
Landschap

  Parkeerplaats

niet gemarkeerde route,
wandelknooppuntenroute: 
28-29-83-31-27-84-22-82-28 
[7,5 km]

Houthuizer Molen 
Grubbenvorsterweg 19, 5973 NA Lottum
www.dehouthuizermolen.nl

Huys Kaldenbroek | Kaldenbroeck, Huys voor puur leven
Kaldenbroek 1c, 5973 RJ Lottum, Tel. 077-7600036 
www.kaldenbroeck.nl
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Kaldenbroek en Siebersbeek

www.limburgs-landschap.nl

Tussen Lottum en Grubbenvorst liggen in de oude Maasarm Siebersbeek 
en Kaldenbroek. ‘Broek’ zegt al genoeg: elzenbroekbossen en natte 
hooilandjes die in het voorjaar geel en paars kleuren van de dotter, 
boter – en koekoeksbloemen. Zelfs het beroemde Pieterpad loopt hier. 
Wandel van het Kaldenbroek naar het kleinschalige landschap van 
Siebersbeek en het Maasdal.

Huys Kaldenbroek
Absoluut hoogtepunt is het 16e eeuwse Huys Kaldenbroek dat nu ingericht is als 
vakantiewoning. In de gerestaureerde schaapskooi ligt ‘Kaldenbroeck, Huys voor 
puur leven’, inclusief theehuis. Een plek voor rust en inspiratie. Vanaf het terras 
kunt u heerlijk nagenieten, met als toetje het uitzicht over Kaldenbroek.

Houthuizer Molen
De Houthuizer Molen werd in de Tweede Wereldoorlog opgeblazen en in 2008 
herbouwd. Vrijwilligers zorgen er voor dat de wieken van de molen wekelijks draaien 
[openingstijden: www.dehouthuizermolen.nl] en geven graag uitleg over de molen.

Hooien
Net als in vroegere tijden worden de graslanden jaarlijks gehooid. Weliswaar niet 
meer met de zeis, maar door dat huidige hooibeheer groeien er nog steeds bijzondere 
planten als waterviolier, adderwortel, blauwe knoop en bij het Ruig Weitje verraadt 
de pleksgewijze paarse kleur het zeldzame en moeraskartelblad.

Beverdam
In Siebersbeek is de bever onmiskenbaar aanwezig. 
Omgeknaagde bomen en door de lange beverdam 
is een groot deel onder water gezet. De natuur 
profiteert en hier mag de bever zijn gang gaan.

Beschermers weten meer!
In het 416 pagina dikke ‘Uit en thuis bij Het Limburgs Landschap’ kunt u 
nog meer lezen over Kaldenbroek, de molen, het hooien en Mgr. Schraven...; 
net als over die andere 80 natuurgebieden en 22 erfgoedlocaties van 
Het Limburgs Landschap. U ontvangt 
het boek als welkomstcadeau bij een 
donateurschap [€ 22,50 per jaar] van 
Het Limburgs Landschap.


