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Tijdens dit gemakkelijke rondje Melick loopt u het dorp uit en dan struint u geruime tijd over ongerepte graspaadjes 
en weilanden langs de Roer. U zult hier niet veel mensen tegen komen. Op sommige plekken is de rivier diep 
uitgeslepen.  U steekt de doorgaande weg over en dan wandelt u  over het Haazenpad verder door het Roerdal. Via 
veldweg en graspad loopt u weer Melick binnen.  

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

5,60 km  1.15 uur  16 m  16 m 
 

Startpunt: Parkeerplaats voor de kerk, Kerkstraat 15, Melick. 
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1. Vanaf de parkeerplaats steekt u de Kerkstraat 
over en gaat u R over het klinkerpad.  Aan de 3-
sprong voor de ingang van de Andreaskerk 
(1954-1956) en bij wandelknooppunt (wkp) 1 gaat 
u RD (23/Marijkelaan).  
 

(Op 4 febr. 1944 werd de kerktoren van de vorige 
kerk, die op een andere locatie stond, door 
terugtrekkende Duitsers opgeblazen. Hierna bleef 
Melick nog enige tijd in de frontlinie liggen, waarbij de 
Engelsen met artillerievuur de rest van de kerk in 
puin schoten. In de huidige kerktoren hangt een 
luiklok uit 1336).  
 

Negeer zijwegen. Na bijna 200 m gaat u aan de 
kruising met de Oranjelaan RD (pijl/23) en loop 
over het links gelegen trottoir. Negeer zijweg 
links (Willem Alexanderlaan). Aan de volgende 
kruising gaat u L (John F. Kennedysingel).   
Negeer zijweg links (Johan Frisolaan). Circa 10 m 
vóór de grote rotonde gaat u R en ga dan meteen 
L over het fietspad. Steek de doorgaande weg 
(Heinsbergerweg) over en ga R over het fietspad.  
Na 100 m gaat u tegenover huisnr. 64 L de 
veldweg omlaag, die na ruim 100 m naar rechts 
buigt.  50 m voorbij de bocht naar rechts, gaat u L 
via klaphek het weiland in en loop dan RD met 
links de afrastering.   
 

2. Na ruim 100 m aan de T-splitsing voor de Roer 
gaat u L over het paadje met rechts de circa 165 
km lange Roer, die in de Belgische Hoge Venen 
ontspringt en bij Roermond in de Maas uitmondt. 
Blijf nu geruime tijd langs de meanderende Roer 
lopen, die op sommige plekken een hoge oever 
heeft. Na 400 m gaat u voor afrastering L en u 
verlaat de Roer. Meteen daarna gaat u R door het 
klaphek en ga L over het pad over de dijk.  Aan de 
T-splitsing bij klaphek gaat u L over het brede 
pad.  (Soms sluit de boer het pad af met een hek en 
dient u er overheen te klimmen).  Het pad wordt een 
smaller pad over de dijk. Bij klein zitbankje loopt 
u RD richting klaphek. Voorbij klaphek gaat u R 
het graspaadje omlaag langs de Roer. Voorbij een 
7-tal hoge bomen gaat u  op de hoek van de 
afrastering L langs de Roer.     

 

3. Het pad buigt naar links weg van de Roer en 
voorbij klaphek volgt u RD het brede graspad. 
Aan de doorgaande weg gaat u R  
(Heinsbergerweg) over het fietspad. Na 200 m, 
vlak vóór brug, gaat u schuin R over de veldweg 
langs het rioolgemaal.  
 

(Okt. 2021 was een deel van de weg weggeslagen 
door water. Als u niet verder kunt, loop dan terug 
naar de weg en ga R. Bij wkp. 77 gaat u L. Laat even 
weten als de weg weer toegankelijk is. Alvast 
bedankt).       
 

Aan de 3-sprong, met voor u mooi zicht op de 
prachtige Romaanse H.H. Wiro, Plechelmus en 
Otgerus basiliek in Sint-Odiliënberg, gaat u L.  
 

(De oudste stukken van de kerk dateren uit de 8e 
eeuw te dateren. De huidige torens werden rond 
1200 gebouwd. Het was oorspronkelijk de kerk van 
een kanunnikenstift, dat in 1361 naar Roermond 
werd overgebracht). 
 

Steek de doorgaande weg (Heinsbergerweg) over 
en loop bij wkp 77 RD (4) de asfaltweg omlaag.   
 

4. Na ruim 50 m gaat u R (Haazenpad).  Op de 
hoek van de afrastering gaat u L.  Voorbij greppel 
maakt het pad een ruime bocht naar links en dan 
loopt u weer langs de Roer. Aan de T-splitsing 
gaat u L over de veldweg.  Aan de volgende T-
splitsing gaat u L over de asfaltweg. Meteen 
daarna gaat u aan de 3-sprong bij wkp 4 R (3) 
over de grindweg. De grindweg buigt naar links. 
 

5. Na ruim 50 m gaat u aan de 3-sprong bij 
afsluitboom en verbodsbord R over het graspad.  
(Het verbodsbord geldt niet voor wandelaars, hier 
loopt ook het Kerkpad). Aan de 3-sprong bij 
afsluitboom gaat u L over het paadje. Aan het 
eind loopt u RD de klinkerweg omhoog. Aan de 3-
sprong gaat u R. Aan de kruising in Melick gaat u 
RD over het links gelegen klinkerpad langs de 
hoge bomen. U komt rechts weer bij de 
parkeerplaats. 

 
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.   

 


