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Tijdens deze gemakkelijke en waterrijke wandeling wandelt u eerst een mooi stuk over de dijk langs het 
Julianakanaal, waar u naar passerende binnenvaartschepen kunt kijken. Ook het uitzicht is mooi. U struint 
over graspaden langs de Molenplas en dan doorkruist u het dorp Ohé en Laak.  U struint over graspaden 
langs de Schroevendaalse Plas en via een veldweg komt u aan de Maas.  Via een prachtig graspad over de 
dijk langs de Maas loopt u terug naar Roosteren waar een mooi terras is bij de Roosterhoeve.    Bij punt 3 
is een mooie rustplaats met zitbanken.  
 

Startadres: Hotel – Restaurant – terras De Roosterhoeve, Hoekstraat 29, Roosteren. Tel: 046-4493131.  
Geopend: Dagelijks vanaf 07.00 uur.  Parkeer op de parkeerplaats.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 11,95 km   2.45 uur   12 m  12 m 
 

                                                                               
 

1470. ROOSTEREN – Ohé en Laak 12 km 
 

1. Met uw rug naar de Roosterhoeve gaat u L. 
Meteen daarna aan de 3-sprong  bij 
wandelknooppunt (wkp) 60 gaat u RD (59).  Aan 
de 3-sprong bij wkp 59 gaat u verder RD 
(58/Oevereind). Na 400 m gaat u bij boerderij R 
(Oevereind  62, 66 t/m 80)  R over de klinkerweg.  
Negeer zijweg rechts.  Steek de doorgaande weg 
over en loop RD over de veldweg. (Mogelijk ziet u 
voor u een schip varen). Steek de smalle asfaltweg 
over en loop RD via  graspaadje de kanaaldijk 
omhoog.  (U kunt ook schuin omhoog lopen zodat 
het niet zo steil is). Boven op de dijk gaat u L en 
volg nu zeer geruime tijd het asfaltpad langs het 
Julianakanaal met rondom weids  uitzicht.    
 

(Met het graven van het 36 km lange kanaal  werd in 
1925 gestart  en in 1934 was het gereed. Het kanaal 
begint bij de keersluis in Limmel (Maastricht) en 
eindigt bij het sluizencomplex in  Maasbracht. Het 
kanaal was in die tijd  erg belangrijk bij het transport 
van kolen van de Zuid-Limburgse mijnen.  Miljoenen 
tonnen steenkool werd jaarlijks over het kanaal 
vervoerd richting Randstad. 
 

Na 1,3 km passeert een afrastering en betonnen 
duiker. Hier stroomt de Geleenbeek, die u hier links 
beneden ziet, via duiker  onder het kanaal door.  
 

Een eindje verder ziet u links de kerk in Ohé en Laak, 
waar u straks vlak langs komt en rechts ziet u de 
mooie kerktoren van de Landricuskerk (15e eeuw) in 
Echt.  
 

Bijna 1 km verder ziet u links beneden de buurtschap 
Aasterberg).  
 

Na 3 km  loopt u onder hoge  brug “Echt” door en 
volg verder het pad langs het kanaal. Let op! 300 
m verder gaat u aan de 3-sprong gaat u L en ga 
dan meteen R over het twee richtingen fietspad 
omlaag.   
 

2. Beneden bij ANWB-wegwijzer steekt u de 
doorgaande weg over en gaat u L over het 
fietspad.   Bij klaphek en wkp 41 gaat u RD (42) en 
via brug steekt u de Geleenbeek over, die hier 
rechts in Oude Maas uitmondt. Meteen na de brug 
gaat u bij infobordje via klaphek R (W) over het 

pad met links de afrastering.  Negeer klaphekjes 
links en blijf nu geruime tijd het pad, dat even 
verder naar links buigt, RD volgen door het 
natuurgebied Molenplas met rechts van u 
struikgewas//Molenplas.  
 

(Waar na 300 m, vlak voor het water het pad naar 
links buigt, kunt L het paadje omhoog lopen en dan 
heeft u boven na klaphekje bij twee zitbanken mooi 
uitzicht over de grote plas, een voormalig grindgat).   
 

Na 1,2 km gaat u bij breed houten hek//klaphek 
RD.   
 

(Hier heeft u mooi zicht op de imposante koren- en 
oliemolen Hompesche molen (1722). Ze telt zes 
verdiepingen en is met haar 37 m de hoogste stelling  
molen van Limburg. De kelderverdieping werd in het 
verleden als gevangenis gebruikt).  
 

Loop RD en loop even verder het trapje omhoog.  
 

3. Boven na trapje gaat u aan de 3-sprong bij 
zitbanken, een genietplekje na 6,5 km, L over het 
grindpad.    
 

(Vanaf de zitbanken heeft u links mooi zicht op de  
versteende eikenbomen, die  1500 tot 2000 jaar 
geleden onder het grind van de Maas bedolven zijn 
geweest. Bij de grindwinning waaruit de Molenplas is 
ontstaan zijn diverse zwarte bomen naar boven 
gekomen, waarvan enkele hier zijn geplaatst). 
 

Aan de 4-sprong bij klaphek gaat u RD de stenen 
trap omhoog en u verlaat het natuurgebied.  
Steek de doorgaande weg (de Wijde Steeg) over 
en loop RD over het paadje richting  O. L. Vrouw 
Geboortekerk (1867) en met rechts de asfaltweg. 
Aan het eind van het paadje loopt u RD (Burg.  
Kellenersstraat)  en u loopt Ohé binnen.  Aan de 
ongelijke 4-sprong gaat u RD (Prinses 
Beatrixlaan). Negeer  zijwegen. (U passeert huisnr. 
28). Na ruim 300 m gaat u aan de T-splitsing  R 
(Bosstraat) met rechts de parkeerplaats van het 
sportpark van RKVV Walburgia. Vlak daarna gaat 
u aan de 3-sprong L.  10 m voorbij picknickbank 
gaat u L de grasdijk omhoog.  
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4.   Boven neemt u het tweede klaphek L (pijl), ga 
meteen R tussen de afrastering door en ga dan 
meteen bij stalen hek en voor de kleine 
jachthaven  van Ohé en Laak L over het smalle 
pad met links de afrastering.  
 

(U kunt hier bij breed ijzeren hek ook door het linker 
klaphek gaan en de grindweg over de dijk volgen. Dit 
pad is gemakkelijker te lopen en u heeft rechts mooi 
uitzicht op de  Schroevendaalse plas.  
 

(Bij  kadepaaltje  81036 heeft u links mooi zicht op  
kasteel  Hasselholt, ook wel ’t Geudje genoemd dat 
uit 1548 stamt. In de 14e eeuw stond op deze plek al 
een burcht gebouwd door Reinier Hasselthof.  In 
1548 werd het huidige edelshuis Hasselholt 
gebouwd. Het complex omvat thans verschillende 
gebouwen. Het grootste gebouw wordt het kasteel 
genoemd. Tegen dit gebouw zijn later o.a. twee 
vleugels geplaatst. In de jaren zeventig van de vorige 
eeuw is het complex grondig gerestaureerd).  
 

Na 700 m gaat u bij volgend breed ijzeren hek door 
het klaphek en loop bij wkp 64 RD (43). Ga nu verder 
bij **** in dit punt). 
 

Struin via de markeringspijlen geruime tijd door 
natuurgebied Schroevendaalse plas. Let op! Na 
700 m gaat u L (pijl) omhoog en vlak daarna 
verlaat u via klaphek bij breed houten hek dit 
natuurgebied en ga bij wkp 64 R (43) **** over de 
betonnen weg/fietspad met links een rij essen.  
 

(Meteen daarna passeert u een picknickbank en 
zitbank waar u kunt genieten van het uitzicht over de 
plas). 
 

Na bijna 400 m gaat u bij de ingang van de 
Limburgse mineraalbrekerij RD over de 
asfaltweg.   
 

5. Aan de T-splitsing bij wkp 43 gaat u R  over de 
veldweg. Negeer zijpaden.  
 

(Na 500 m ziet u links weer woningen in de 
buurtschap Aasterberg.  
 

In de verte ziet u voor u al de Jacob de Meerdere 
kerk (1843) in Roosteren. Schuin rechts ziet u de 
ranke toren van de Catharinakerk (1845) in Maaseik).     
 

Na 900 m, einde veldweg,  gaat u R boven door 
het klaphek en ga dan meteen L (pijl)/Maasvallei 
route)  over het graspad over de dijk met rechts 
de meanderende Maas, die hier de grens vormt 

tussen Nederland en België  en links beneden de 
meanderende Geleenbeek.  
 

(Mogelijk komt u hier een harem Koninkpaarden 
tegen).    
 

Na 500 m, waar de Geleenbeek stroomopwaarts 
naar links buigt, loopt bij draaihekje RD (pijl)  
verder over de dijk.  100 m verder passeert u een 
overstapje.   Bij wkp 90 gaat u RD (78) met links 
het waterwingebied De Rug waarin 
waterpompputten van WML staan.  
 

(Na 300 m passeert u links de archeologische 
vindplaats van Fort Cantelmo. Het Spaanse fort lag 
op een bijzonder strategische plek. Hier vertakte zich 
de Maas in twee takken, die nabij Maasbracht weer 
bij elkaar kwamen. Via een overlaat/sleuf werd 
tijdens hoge waterstanden extra water naar het 
stroomafwaarts gelegen Spaanse vestingstadje 
Stevensweert (1633-1702) geleid, zodat dit omringd 
werd door water en beter verdedigd kon worden). 
 

Na 500 m gaat u L door het stevige stalen 
draaihek en ga schuin R.  
 

6. Meteen daarna in het waterwingebied De Rug 
gaat u de 3-sprong RD over het brede grind-
graspad, dat vlak daarna bij  rechts op heuvel 
staande waterpompput, naar  rechts buigt. Aan 
de andere kant van de heuvel bij twee 
waterpompputten gaat u schuin L over het 
graspaadje richting kerktoren van Roosteren.  
 

(Als het gras hoog staat. is dat slecht te zien).  
 

Voorbij draaihekje volgt u RD het graspad 
gelegen tussen hoge meidoornstruiken. Voorbij 
volgend draaihekje loopt u RD de asfaltweg 
omhoog.  Boven aan de T-splitsing gaat u R de 
asfaltweg omlaag, die naar links buigt. Aan de T-
splitsing bij wkp 58 en grote loods met de vele 
zonnepanelen gaat u R (59).  Negeer bij 
melkveebedrijf klinkerweg links. Aan de 3-sprong 
bij wkp 59 gaat u RD (60) en u passeert even 
verder een leuk huisje (nr.60).  Aan de 3-sprong 
bij wkp 60 en rechts de voormalige hoeve ’t 
Lemke (huisnr. 55-57) gaat u RD en u komt 
meteen weer bij de Roosterhoeve, de sponsor 
van deze wandeling, waar u binnen of op het 
terras nog iets kunt eten of drinken.  Aan de 
achterzijde ligt ook een mooi rustig tuinterras.  
 
 

 
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.   


