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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 

 

Tijdens deze vlakke wandeling met slechts 2 kleine heuveltjes wandelt u naar het prachtige bosgebied 
Melicker Heide. De route gaat veelal over veldwegen en bospaden. Ook passeert u natuurgebied Breidberg. 
Neem zelf proviand mee. Halverwege is een pauzeplek met zitbanken. Na 9,5 km kunt u eventueel naar 
restaurant De Venhof lopen om te pauzeren. 
 

Startadres:  Oetsjpanning De Meuleberg, Waterschei 71, Melick. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 13,62 km  2.55 uur  30 m  30 m 

 
 

 
 

319. MELICK 13,6 km  
 

1.  Met uw rug naar de uitspanning en het gezicht 
naar de Prins Bernhardmolen, waar door 
vrijwilligers  regelmatig graan wordt gemalen, 
gaat u R omlaag. Waar na 250 m de asfaltweg bij 
verkeersspiegel en huisnr. 47 naar links buigt,  
gaat u RD de veldweg omhoog. Aan de kruising 
gaat u RD verder omhoog. Beneden aan de 
asfaltweg gaat u L over het beklinkerde trottoir.  
Aan de 3-sprong bij groot beeld (1961) op sokkel 
van de verrezen Christus (zie infobordje) gaat u R 
(pijl 7).   Na 400 m gaat u voorbij huisnr. 54 (zie 
infobordje) en meteen voorbij huisnr. 41 R 
(Vestapaadje) het asfaltpad omhoog met even 
verder rechts van u de sportvelden van V.V. Vesta 
(1928).  Negeer zijpaden links. Aan het eind van 
het asfaltpad/smalle asfaltweg gaat u schuin L 
met rechts sportcentrum Roerdalen (sporthal/ 
zwembad).  Voorbij de sporthal gaat u meteen R 
over de parkeerplaats met rechts van  u nog 
steeds  de sporthal. Steek aan het einde van de  
sporthal de asfaltweg (Schmeelenberglaan) over 
en loop RD (Krekelberg). Let op! Na 5 m bij 
straatnaambordje “Krekelberg” en voor ronde 
taxusstruik gaat u R over de smalle asfaltweg met 
rechts de doorgaande weg en het tennispark 
Melick en even verder links van u de bosrand.     
 

2. Aan de 4-sprong bij wandelknooppunt (wkp)  
13 gaat u L (23/73) over de veldweg. Meteen 
daarna aan het volgende wkp 13 gaat u RD (77)  
Vlak daarna gaat u aan de Y-splitsing L. (U verlaat 
hier de route van de pijl). Aan de kruising loopt u 
RD met links de bosrand. Negeer veldweg rechts 
omhoog. Aan de 4-sprong bij ijzeren hek gaat u  
R met even verder rechts een graft waarin bomen 
staan. Steek bij veerooster de smalle asfaltweg  
over en loop RD via het klaphek het natuurgebied 
Breidberg in en volg bij infobordje het brede 
gras- bospad RD. Negeer bij infobordje 
(Natuurleerpad) graspaadje links. Vlak daarna 
voorbij volgend infobordje gaat u aan de Y-
splitsing schuin L het brede graspad omhoog. 
Negeer zijpaden rechts en volg het pad met links 
de bosrand. Beneden aan de 3-sprong in het bos 
gaat u L. Even veder, vlak voor de doorgaande 
weg buigt het bospad links omhoog.   
 

(Boven heeft u rechts zicht op het aan de andere 
kant van de doorgaande weg (Keulsebaan) gelegen 
grote opslagterrein van Rockwool (isolatiemateriaal)).  
 

Een eindje verder, vlak voor verkeerslichten, 
buigt het pad weer naar links en volg het pad RD 
door de bosrand met rechts een (andere) 
doorgaande weg. Let op! 40 Meter voor de 
volgende verkeerslichten gaat u via opstapje R 
door de haag en ga dan meteen L over paadje 
met links de haag.  
 

3. Steek de asfaltweg (Herkenbosserweg)  over en 
meteen daarna steekt u R via de oversteekplaats 
met verkeerlichten de doorgaande weg over en 
loop RD (pijl) over het twee richtingen fietspad.  
Vlak daarna voorbij plaatsnaambord Roermond 
(Remunj) gaat u R (Schepelstraat) over de 
asfaltweg, die een eind verder een scherpe bocht 
naar links maakt. Vlak daarna gaat u bij 
fietswegwijzer R over het twee richtingen fietspad 
richting Herkenbosch. Via tunnel loopt u onder de 
Keulsebaan door.  Aan de T splitsing gaat u L  
(pijl/wit-rood) het fietspad omhoog.  U passeert 
de  niet meer in gebruik zijnde spoorlijn (Ijzeren 
Rijn). Na 200 m gaat u aan de 3-sprong bij wkp 41 
R (43) over de veld- grind. Na 500 m passeert u 
een veerooster/klaphek en wordt de veldweg een 
bosweg. Negeer zijpaden en volg de bosweg 1 km 
RD parallel aan het links gelegen fietspad. Bij 
wkp 43 RD 46. (Even verder verlaat u de route van 
de pijl). Aan de kruising gaat u R (even omlaag) en 
u passeert meteen een afsluitboom en infobordje. 
Na 400 m passeert u links een picknickbank (6,7 
km). Meteen daarna buigt het pad naar links.  
(Hier ziet u rechts de hoge schoorsteen van 
Rockwool (isolatie)).  Vlak daarna aan de 3-sprong 
gaat u RD. Negeer zijpaden en volg het pad 700 m 
RD.  Bij wkp 44 RD 55. 
 

4. Steek bij wkp 55 de brede grindweg en  
fietspad over en loop RD (52) over de kleine 
parkeerplaats.  
 

(Hier staan zitbanken, een mooie pauzeplek na 7,9 
km).   
 

Volg nu bij verbodsbord RD (W) de bosweg met 
rechts het golfterrein Herkenbosch.   



  blz 3 van 3 

 

Negeer na 300 m zijpad links. (U verlaat hier pijl 
52). Aan de 4-sprong bij bordje “G en CC 
Herkenbosch” gaat u R bij veerooster door de 
nauwe doorgang en volg het pad omhoog.    
Boven aan de 3-sprong gaat u L het brede pad 
omlaag met rechts het golfterrein.  Beneden aan 
de 3-sprong loopt u RD het pad omhoog.  Volg nu  
de licht groene wandelmarkering over het 
golfterrein.  
 

(U volgt de paden over het golfterrein en loop dus 
niet over het gras van het golfterrein).    
 

Boven aan de 3-sprong, met boom in het midden, 
gaat u L. Aan de T-splitsing gaat u R. Meteen 
daarna  gaat u aan de volgende T-splitsing gaat u  
L. Aan de 3-sprong, met rechts een staande biels  
met St Hubertusbeeldje en herinneringsplaatje 
aan mevr. en meneer Vroomen, loopt u RD. Even 
verder verlaat u bij veerooster via nauwe 
doorgang het golfterrein. 
5. Meteen na veerooster gaat u R. Negeer 
zijpaden links en volg geruime tijd het smalle 
stijgende en dalende pad met rechts de 
afrastering van de golfbaan. Na 600 m gaat u aan 
de T-splitsing bij zitbank R (W) over het brede 
pad.  
 

(Hier heeft u aan de rand van de  Melickerheide mooi 
uitzicht).  
 

Even verder passeert u een ijzeren hek/klaphek. 
Waar de grindweg naar rechts buigt, steekt u RD 
(W) de spoorlijn (Ijzeren Rijn) over en volg RD het 
bospad.  
 

(De IJzeren Rijn is een spoorlijn die de haven van 
Antwerpen  en Mönchengladbach verbond. 
Aanvankelijk was het de bedoeling een kanaal te 
graven. Later gaf men de voorkeur aan een spoorlijn, 
vandaar de naam "IJzeren Rijn". De bouw van de 
IJzeren Rijn is in 1869 gestart. In  1879 is de spoorlijn 
in gebruik genomen als goederenspoorlijn. Een deel 
van de spoorlijn is buiten gebruik, een groot deel 
wordt nog wel gebruikt voor goederen- en 
reizigersvervoer. Het deel van Roermond tot de 
Duitse grens is sinds 1991 niet meer in gebruik).  
 

Na 100 m gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing 
RD (pijl 27/W/rode driehoek).  100 Meter verder  
loopt u RD over het brede zandpad tussen de 
palen door. Na de palen loopt u bij 
ruiterknooppunt 34 RD (75) over het brede 
zandpad tussen de paarden hindernissen door.  
 

(Vinden er op de hindernisbaan activiteiten plaats, ga 
dan over het tweede bospaadje L (27/W/geel-rood). 
Aan de T-splitsing aan de bosrand gaat u R over het 
smalle paadje dat parallel loopt aan de links gelegen 
veldweg. Ga dan verder bij **** in  punt 6). 
 

6. Aan het einde van de paardenhindernisbaan 
nabij picknickbank gaat u R over het smalle pad 
met links de brede veldweg.  
 

**** (U kunt natuurlijk over de brede veldweg lopen. 
Links ziet u in de verte de kerktoren van de St. 
Sebastianuskerk in Herkenbosch. Als u iets wilt eten 
of drinken kunt u naar restaurant De Venhof lopen 
(500 m). Ga dan hier aan de veldweg L. Aan de 
asfaltweg gaat u L).   
 

6. Aan het eind van het smalle pad loopt u RD 
over de veldweg, die bij boerderij (huisnr. 74) een 
asfaltweg wordt. Aan de kruising gaat u RD 
(Wijngaardstraat). Aan de 3-sprong komt bij 
schuilhut, de kleine kapel van O. L. Vrouw van de 
Wijngaard (1948/zie infobordje),  de grote kapel 
van O. L. Vrouw van Fatima (1957/zie infobordje), 
zitbanken en geluksplek nr. 12 (zie infobord). Let 
op! Ga nu meteen voorbij de schuilhut R over het 
bospad.  Aan de T-splitsing, met rechts verblijven 
van o.a. kalkoenen en pauwen,  gaat u L over het 
brede bospad, dat een eind verder naar links 
buigt. Aan de asfaltweg gaat u R. Voorbij bord 
“Einde Zone 30” en aan het einde van de 
coniferenhaag gaat u L over de smalle 
doodlopende asfaltweg, die een eind verder een 
onverhard pad wordt. Aan de doorgaande weg 
gaat u R. Meteen daarna steekt u voorzichtig via 
de oversteekplaats L deze weg en loop RD. Let 
op! Na 20 m gaat u bij verbodsbord R 
(Kastanjelaan) over de rustige asfalt- bosweg, die 
u 500 m RD volgt. Bij ruiterknooppunt 51 RD (52).  
 

7. Voor zitbank en afvalbak gaat u L het brede 
bospad omhoog en loop boven RD over de  
veldweg. Aan de 3-sprong, aan het eind van bosje 
en bij begin van aspergeveld (2017), gaat u R. 
Aan de volgende 3-sprong gaat u L.   
 

(Links ziet u de kerktoren van de St. Andreaskerk 
(1954-1956) in Melick, die op 4 febr. 1945 door 
terugtrekkende Duitse troepen werd opgeblazen. In 
de toren hangt een luiklok uit 1336).  
 

Steek de doorgaande weg (bomenlaan) over en 
ga R over het twee richtingen fietspad.  Na 200 m 
gaat u L over de veldweg, die meteen naar rechts 
buigt. Na 300 m gaat u aan de T-splitsing in het 
bos L (pijl 38/geel-rood). Na 150 m gaat u 
tegenover akker/weiland, gelegen tussen twee 
bosranden, R  het bospad omhoog met even 
verder rechts een smal weiland/akker. (U verlaat 
hier de geel-rode route).  Het pad buigt naar rechts 
en naar links. Negeer meteen daarna zijpad 
rechts omlaag en u komt meteen bij de 
uitspanning, de sponsor van de wandeling, waar 
u binnen of op het terras nog iets kunt eten of 
drinken. 

Tegenover de uitspanning  staat de Prins Bernhardmolen. Op de plaats waar de huidige molen staat, heeft tot 
1924 een eerdere molen gestaan, die in dat jaar door bliksem werd getroffen en uitbrandde. Hoewel economisch 
niet meer aantrekkelijk, wilde de plaatselijke bevolking  graag een nieuwe molen. In 1937 werd de afgebrande 
molen vervangen door een molen die afkomstig was uit het Noord-Brabantse Someren. Deze molen kreeg de 
naam Prins Bernhard. Op 29 januari 1945 werd de Prins Bernhard door Engelse troepen beschoten. Later werd  de 
molen door terugtrekkende Duitse troepen opgeblazen, omdat de kapotte molen door de tegenstander als 
herkenningspunt zou kunnen worden gebruikt tijdens beschietingen. In 1997 werd een begin gemaakt met de bouw 
van een nieuwe molen, die in 1999 gereed was.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6nchengladbach

