
 

 

1253. ROERMOND  7 km 

 
 

 
 

 
 

 

Samenstelling route: Peter en Jolanda Munnichs.     
 

Auteur: Jos Wlazlo  Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden 

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



  blz 2 van 3 

 

Roermond is een prachtige waterrijke stad. Tijdens deze gemakkelijke en afwisselende wandeling loopt u langs 
de Hambeek en de Roer naar het historisch centrum van deze mooie stad aan de Maas. Dan maakt u een leuk 
rondje langs de jachthaven en door het stadspark “Aan de Maas” en dan komt u aan de gezellige Roerkade bij 
Grand Café De Pauw, het leukste terras in Roermond waar u kunt pauzeren. U loopt door de wijk Voorstad St. 
Jacob langs de Roer en de Maas en via mooi graspad langs de Hambeek, waar in de zomer vele wilde bloemen 
bloeien, komt u weer bij de parkeerplaats.  U kunt ook starten bij Hotel De Pauw. Start dan bij punt 5  
 

Startadres: Parkeerplaats sportcomplex Hockeyclub Concordia, Burgemeester Geuljanslaan 1 C, Roermond. 
(Indien de parkeerplaats vol is kunt u in een van de omliggende straten parkeren). 
 

 
 

Startadres: Hotel – Grand Café De Pauw, Roerkade 2, Roermond. Tel:0475-316400. Dagelijks open vanaf 
11.00 uur.  Start dan vanaf punt 5. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

6,98 km  1.35 uur  21 m  25 m 

 
 

1253. ROERMOND 7 km   
 
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de 
omheinde skatebaan waar u links langs loopt.  
Aan het einde van de skatebaan loopt u RD het 
paadje omhoog en ga dan boven R over het 
paadje met rechts de skatebaan. Na 20 m gaat u 
aan de Y-splitsing L het paadje omlaag met voor 
u de 157 m hoge tv en radiotoren. Beneden gaat u 
voor brug scherp L over het paadje met rechts de 
Hambeek.  **** Na 250 m loopt u onder de fiets- 
voetbrug door en volg verder het pad langs de 
beek.  Na 300 m gaat u aan de Y-splitsing R 
verder langs de beek en even verder passeert u 
de Balgstuw (zie infobordje), waar de vistrap van 
de Roer in Hambeek stroomt. Aan de T-splitsing 
bij  infobord (vogels) gaat u R met rechts de Roer 
en links een vijver.  Meteen voorbij brug gaat u R 
over het pad met rechts de Roer. Boven gaat u R 
over de grindweg over de dijk met rechts de Roer 
en links het sportcomplex van hockeyvereniging 
Concordia.  Ca. 10 m voordat u aan de asfaltweg 
komt, gaat u R over het hoger gelegen paadje. (U 
kunt ook over de asfaltweg lopen). Aan het einde 
van het paadje gaat u even steil omlaag en ga dan 
R over de asfaltweg. Negeer zijpaden links.   
 

2.  Aan het eind van de asfaltweg loopt u RD over 
het tegelpad en steek meteen daarna R via brug 
de Roer over. 50 m na de brug gaat u R over het 
zandpaadje en ga dan meteen L (Bisschop 
Lindanussingel) over de eenrichtingsweg.  Aan 
de 3-sprong gaat u R (Bisschop Schrijnenstraat) 
omhoog. Aan de volgende 3-sprong bij 
speeltuintje gaat u RD over de eenrichtingsweg. 
Aan de kruising gaat u L (Bisschop 
Boermansstraat).  Aan de ongelijke 4-sprong gaat 
u R langs huisnr. 13. Aan de volgende ongelijke 
4-sprong gaat u L (Secretaris Moonenstraat), met 

rechts de sinds 2009 aan de eredienst onttrokken 
H. Geest koepelkerk (1957).  Aan de T-splitsing 
gaat u R (Graaf Reinaldstraat). Meteen daarna 
gaat u aan de voorrangsweg L 
(Minderbroederssingel) langs huisnr. 8. Negeer 
zijwegen. Bij huisnr. 34 steekt u R via zebrapad 
de weg over en loop dan RD (Peregrinus 
Vogelsstraat) met links de Minderbroederskerk 
(zie infobord).   
 

3. Aan de T-splitsing gaat u L 
(Minderbroedersstraat). Negeer voorbij groot 
muurkruis doodlopende zijweg rechts 
(Pelserstraat). De straat heet nu Neerstraat. 
Negeer zijwegen. Na 150 m wordt de straat bij het 
Huis de Steenen Trappen (1666/huisnr. 33) een 
voetgangerszone/leuke winkelstraat. Negeer 
zijwegen.  Na de volgende 150 m loopt u aan de 
ongelijke 4-sprong bij de kunstwerken  “heks 
Hiacinthe” en de “Ruivers”, en met links de 
Brugstraat, RD (Markstraat) verder door de 
voetgangerszone.  Voorbij huisnr. 3 gaat u aan de 
3-sprong  R de klinkerweg omhoog. Boven aan de 
Markt gaat u meteen bij wandelknooppunt 9 L (8) 
met links de terrasjes en rechts het plein.  
 

(Hier aan de Markt staat rechts het oude Stadhuis 
(1700) waarvan de kelders uit de 13e eeuw stammen.  
Het  mooie torentje op het dak wordt omkranst door 
een aantal levensgrote beeltenissen van figuren welk 
onlosmakelijk verbonden zijn met de geschiedenis 
van Roermond. Om het hele uur draaien en bewegen 
de beelden geheel rond op muziek van het carillon). 
 

Aan het eind van het plein gaat u aan de kruising 
RD (pijl). Meteen daarna  gaat u R 
(Grotekerkstraat) over de smalle klinkerweg met 
links de ingang van de prachtige kathedraal 
waarin ook een winkeltje is met devotie artikelen.  

https://www.hoteldepauw.nl/
https://www.hoteldepauw.nl/
tel:0475-316400


  blz 3 van 3 

 

(De prachtige St. Christoffelkathedraal (1410-1450) 
met haar schitterend interieur o.a. het renaissance 
sacramentsaltaar (1593) en de prachtige glas –in-
lood ramen moet u zeker even bezoeken. Van 
maandag t/m vrijdag open van 14.00–17.00 uur. In 
het weekend open vanaf 13.00 -17.00 uur). 
 

Waar de klinkerweg naar rechts buigt en dan  
Pastoorswal heet, loopt u bij lift/roltrap RD de 
trappen omlaag en loop dan via de zeer brede 
onderdoorgang onder de Wilhelminasingel door.  
Meteen na de onderdoorgang gaat u bij keien L 
de stenen trap omhoog.  
 

(Als hier RD loopt, dan komt u bij het Designer 
Outletcentrum).  
 

Volg boven RD het klinkerpad en ga meteen 
daarna bij fietstunnel R over het klinkerpad. Aan 
de T-splitsing bij ANWB-wegwijzer gaat u R 
(Maashaven) en na 10 m steekt u L  de weg over.  
 

4. Loop dan RD de stenen trap omlaag en volg RD 
de klinkerweg met rechts de plezierjachthaven.  
Negeer zijpaden links. (U loopt hier door het 
stadspark “Aan de Maas”).  Aan het eind bij hoog 
kunstwerk/uitkijktoren gaat u L over de asfaltweg 
met rechts de Maas.  Negeer zijpaden. Aan het 
eind van het stadspark, 50 m voor de 
Maasbrug/Louis Raemaekersbrug, gaat u L de 
asfaltweg omhoog.  Beneden voor slagboom gaat 
u R. Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing L.  Aan 
de ruime 3-sprong steekt u RD de weg over en ga 
dan R met links het stadskantoor (Stadhouder).  
(Hier heeft u eerder gelopen).  Loop nu RD door de 
fietstunnel. Na de fietstunnel gaat u R de stenen 
trap omhoog en volg boven RD het klinkerpad 
met links de stadsmuur. Bij de Rattentoren, een 
restant van vestingwerken uit 1300,  buigt het pad 
naar links. Negeer zijwegen en blijf het trottoir RD 
volgen. Na 250 m, 20 m voor oude “halfronde” 
stenen brug, komt u bij huisnr. 2 bij Grand Café 
De Pauw, de sponsor van deze wandeling, waar u 
binnen in de leuke zaak of op het terras kunt 
pauzeren. (Ook kunt u hier een leuke rondvaart 
maken. Zie infobord aan de overzijde)).  
 

5. Met uw rug naar de ingang van Hotel De Pauw 
gaat u L. Meteen daarna bij verkeerslichten gaat u 
R en via de oude Stenen Brug ook wel Maria 
Theresiabrug genoemd, die voor het eerst in 1348 
wordt genoemd, steekt u de Roer weer over. Na 
de brug in het stadsdeel Voorstad gaat u aan de 
3-sprong RD langs huisnr. 3.    
 

(De Voorstad was voor de stad erg belangrijk. Alle 
verkeer van en naar het zuiden en westen ging door 
de Voorstad. Het stadsdeel bestond al in de 14e 
eeuw en werd vooral bevolkt door vissers en arme 
mensen. Het was een levendige wijk. De vele 
herbergen boden onderdak aan reizigers als de 
stadspoorten al gesloten waren.  Rechts bij huisnr. 8 
staat een voormalige herberg/boerderij (nu galerij) uit  
circa 1600. Zie infobord). 
 

Meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing bij 
pleintje en oude waterpomp (St. Jacobsput 1865) 
L.  
 

(Een eindje verder  passeert u links bij pleintje de St. 
Jacobskapel (2013)).  
 

Aan de kruising gaat u L (De Ster) en via de St. 
Jacobsbrug steekt u de Roer weer over. Meteen 
na de brug gaat u R over het asfaltpad met rechts 
een meidoornhaag. Negeer  zijpaden.  
 

(Links ziet u restanten (1869) van oude Akros fabriek 
(1869), fabriek voor chemicaliën en verfstoffen). 
 

Na 300 m gaat u  aan het eind van de haag/pad 
voor huisnr. 35 R (Steeleiland)  en via brug steekt 
u weer de Roer over.   
 

(U bent hier op het Steeleiland, dat ingesloten ligt 
tussen de Roer en de Boven Roer). 
 

6. Aan de 4-sprong voor het ECI-gebouw, waar de 
asfaltweg naar links buigt, gaat u R het 
klinkerpad omhoog.  (Links op de brug ziet u een 
mooie vistrap. Zie infobord) 
 

(Als u hier via onderdoorgang RD loopt, dan komt u 
bij de ingang van de ECI- gebouw/Cultuurfabriek. 
De ECI-waterkrachtcentrale (1920) was een 
elektriciteitscentrale voor de Elektro Chemische 
Industrie (ECI). Voor die tijd stonden hier aan de 
Roer twee watermolens. De centrale was uitgerust 
met een Francisturbine. Toen  het bedrijf in 1974 
door Akzo Nobel werd gesloten, betekende dit ook 
het einde van de centrale. Nu heeft het de functie van 
Cultuurfabriek. Leuk om binnen even te gaan kijken). 
 

Boven aan de 3-sprong gaat u L met links het 
ECI-gebouw. Aan de 3-sprong gaat u R (Het 
Steel). Negeer zijwegen. Voorbij brug over de 
Bovenroer gaat u aan de T-splitsing L. (Links 
passeert u de loodsen Steelhaven 4 en 5). Waar 
meteen daarna de weg bij vangrail naar links 
buigt, gaat u RD over de asfaltweg met rechts een 
parkeerplaats Aan de 3-sprong, aan het einde van 
de parkeerplaats en met rechts een ijzeren hek, 
loopt u RD (geel-rood). Let op! Na 5 m gaat u L de 
grashelling omhoog met rechts een bosje en loop 
dan over het asfaltpad.  Boven aan de T-splitsing 
bij blauw paaltje gaat u R over het asfaltpad. Aan 
het eind van het asfaltpad voor het gebouw van 
de waterscouts St. Franciscus Remunj gaat u L 
(geel-rood) het asfalt- fietspad omlaag met even 
verder rechts de Maas. (U passeert enkele 
zitbanken aan de Maas, genietplekjes!).   
 

7. Vlak vóór de brug gaat u L over het beklinkerde 
pleintje met 2 stalen zitbanken.  (Hier stroomt de 
Hambeek, een afsplitsing van de Roer in Roermond, 
in de Maas). Loop dan bij groot wegkruis RD over 
het paadje met rechts de Hambeek.  Na 300 m  
loopt u onder een houten brug door en volg het 
graspad verder langs de beek.  Negeer zijpaden 
en volg verder de beek.  Na bijna 500 m loopt u 
onder de betonnen brug door en ga dan  meteen 
schuin L het paadje omhoog naar de 
parkeerplaats.  
 

(Degene die is gestart bij Hotel De Pauw, volg RD 
het paadje langs de beek en ga dan verder bij **** in 
punt  1).   


