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Tijdens deze wandeling, wandelt u door het hart van het Roerdal. Omdat de route loopt over goed 
begaanbare veldwegen, graspaden en smalle autovrije asfaltwegen, is de wandeling zeer gemakkelijk. 
Langs bossen wandelt u naar de buurtschap Paarlo. U steekt de Roer over en wandelt naar de Prins 
Bernhardmolen in Melick. De terugweg gaat langs het natuurgebied de Muytert en een mooi stukje langs de 
Roer. Halverwege kunt u in Melick fijn pauzeren bij Oetspanning de Meuleberg.  

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startpunt: Parkeerplaats Landwinkel Schurenhof, Grootestraat 49, Vlodrop. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 14,53 km  3.10 uur  18 m  41 m 
 

 
 

379. VLODROP  14,5 km  
 

(Indien de Schurenhof gesloten is, ga dan vanaf de 
parkeerplaats L naar de doorgaande weg en ga dan 
meteen R (Grootestraat). Tegenover groot wegkruis 
gaat u R (Steinwinkelweg/36) over de klinkerweg. 
Aan de 3-sprong gaat u R. Aan de 4-sprong gaat u R 
(Steinwinkelweg/36). Na 50 m gaat u aan de  
5-sprong, met rechts de achteruitgang van 
Landwinkel Schurenhof, bij trafokast nr. 185 L 
(ruiterroute 59) over de asfaltweg die meteen een 
veldweg wordt. Ga nu verder bij **** in punt 1). 
 

1. Vanaf de parkeerplaats gaat u R en via hek 
loopt u over het terrein van Landwinkel 
Schurenhof. Via volgend hek verlaat u het terrein 
van Landwinkel Schurenhof en loopt u aan de  
5-sprong bij trafokast nr. 185 RD (ruiterroute 59) 
over de asfaltweg, die meteen een veldweg wordt. 
**** Na 400 m gaat u aan de smalle asfaltweg L 
(36).    
 

(Een eindje verder ziet u links de Martinuskerk (1929-
1930) in Vlodrop).  
 

Aan de T-splitsing voor speelveldje in Vlodrop 
gaat u R (Lang Paalveld/36). Meteen daarna gaat 
u L (Wilgenpad), over de klinkerweg. Aan de 
volgende T-splitsing, einde speelveld, gaat u R. 
Aan de T-splitsing, voor huisnr. 13, gaat u R 
(Bennebroekweg). U passeert links het 
tenniscomplex en verlaat de bebouwde kom.   
 

(Voor u ziet u de Sebastianuskerk (1886-1889) in 
Herkenbosch).  
 

Aan de 3-sprong gaat u L over de veldweg.  U 
passeert een mooie boomzitbank “klein geluk”. 
Waar de veldweg naar links buigt, gaat u R het 
bospad (even) omlaag.   
 

2. Aan de T-splitsing bij woning gaat u R over de 
brede veldweg.  Negeer zijpaden. Na 500 m aan 
de 3-sprong voor de grote hoeve “De Triest” 
(1874/1945/zie infobordje) gaat u L door de mooie 
eikenlaan. Steek de voorrangsweg (Bergerweg) 
over en ga R over het tweerichtingsfietspad. Waar 
na 400 m aan de rechterzijde de bosstrook 
ophoudt, gaat u L (Bergerweg) over de smalle 
asfaltweg. Let op! Precies voorbij de links 
gelegen schuur en bij open koeienstal gaat u R 
over het bospad.  Aan de T-splitsing voor weiland 
gaat u R over de veldweg met rechts de bosrand. 
De veldweg buigt tweemaal naar links.  
 

(Nadat de veldweg voor de tweede keer naar links is 
gebogen, passeert u een rij bijzondere bomen. Dit 
zijn Acacia’s).  
 

Bij huisnr. 4a wordt de veldweg een asfaltweg.  
 

3.   Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R.  
 

(Loop links van de asfaltweg over de brede 
grasstrook met links een greppel).  
 

Negeer na ruim 300 m, bij wkp 52, veldweg links 
en loop RD (51) verder over de brede grasstrook 
evenwijdig aan de asfaltweg. Na 100 m bij wkp 51 
negeert u volgende veldweg links en loop RD (50) 
over de smalle asfaltweg. Vlak daarna aan de  
T-splitsing bij wegkruis en wkp 50, in de 
buurtschap Paarlo, gaat u L (9) over het 
tweerichtingsfietspad.  Waar na 100 m de weg 
naar links buigt, gaat u bij zitbank R (9/geel-rood) 
over de asfaltweg richting fietsbrug. Negeer 
zijwegen en volg RD de smalle asfaltweg, die na 
500 m naar links (9/geel-rood) buigt. 250 m verder 
steekt u via houten brug de Roer over.  
 

(Meteen na de brug, bij zitbanken en geluksplek 22 
ziet u rechts de wieken van de windmolen Prins 
Bernhard waar u straks langs komt. Voor u ziet u hier 
de Andreaskerk (1954-1956) in Melick. De vorige 
kerk (eind 19 eeuw) werd in febr. 1945 door 
terugtrekkende Duitse troepen opgeblazen, zoals dat 
bij veel kerken in Midden- en Noord-Limburg is 
gebeurd).  
 

Na 400 m gaat u aan de kruising bij wkp 9 RD (8).  
 

(Schuin rechts ziet u hier goed de windmolen Prins 
Bernhard).  
 

De weg maakt twee bochten. Bij de 1e bocht 
passeert u een picknick bank. Negeer bij wkp 8 
veldweg links en loop RD (10). 100 meter verder 
gaat u bij afsluitboom R (geel-rood) over het 
brede graspad. Na bijna 400 m, voor de 
bovenstaande windmolen, buigt het graspad 
scherp links omhoog.   
 

(Links in de verte ziet u de twee torens van de 
basiliek in St. Odiliënberg (11e eeuw)).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R omhoog. 
Aan de asfaltweg in Melick (buurtschap 
Waterschei) gaat u R omhoog en u komt na 100 m 
bij Oetspanning de Meuleberg, een mooie 
pauzeplek met terras na 7,6 km.  
 

(Tegenover de uitspanning staat sinds 1999 op de 
Meuleberg de halfgesloten standerdmolen.  
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De Prins Bernhard windmolen is een replica van de 
molen, die hier in 1936 is geplaatst en in 1944 door 
oorlogsgeweld is verwoest. Regelmatig wordt door 
vrijwilligers graan gemalen. Zie voor info infobord). 
 

4. Met uw rug naar de uitspanning en het gezicht 
naar de Prins Bernhardmolen gaat u L de 
asfaltweg omhoog. Meteen voorbij de 
uitspanning gaat u L (11/geel-rood) over het pad 
met links de uitspanning. Aan de 3-sprong gaat u 
R en vlak daarna buigt het pad naar rechts en dan 
naar links met links een smal weiland/akker. Aan 
de T-splitsing voor akker, gelegen tussen twee 
bosranden, gaat u R de bosweg omhoog.  
 

(Voor u ziet u weer de kerk in Herkenbosch).  
 

Aan de asfaltweg gaat u L (38/geel-rood). Vlak 
daarna bij zitbank en groot wegkruis, type 
vliegermodel, gaat u R (38/geel-rood) over de 
veldweg door de beukenlaan. Aan de asfaltweg 
bij wkp 38 en Hoeve Hammershof (1743/zie 
infobordje) gaat u L (14/geel-rood) omhoog. 
Negeer veldweg links. Aan de 3-sprong voor 
huisnr. 28a gaat u R (14/geel-rood).   
 

5. Na 400 m, aan de 5-sprong aan de rand van 
Herkenbosch bij wkp 14, gaat u scherp R 
(15/geel-rood) over de veldweg. Voor akkerbedrijf 
Heemels Agro (sperziebonen/knolselderij) met op 
de loodsen veel zonnepanelen, gaat u L 
(Muytertsveldweg) met rechts een grote groene 
loods. Aan de Y-splitsing gaat u L (15/geel-rood) 
omhoog met rechts de bosrand. 
 

(Een eindje verder ziet u rechts beneden een oude 
Roermeander).   
 

Aan de asfaltweg bij zitbank en wkp 15 gaat u R 
(16) omlaag. Negeer zijwegen en blijf deze rustige 
smalle asfaltweg bijna 2 km RD door het Roerdal 
volgen.  
 

(Na 300 m ziet u voor u weer de kerk in 
Herkenbosch).  
 

Na 1 km gaat u aan de 3-sprong bij zitbank en 
wkp 16 verder RD (20).  
 

(Een eind verder ziet u rechts weer de kerk in 
Vlodrop).  
 

Aan de kruising in het bos gaat u R door de 
beukenlaan. Circa 50 m vóór de 
rijksmonumentale carréhoeve Beatrixhof (1899), 

met torentje op het dak, gaat u bij infobordje L 
over de veldweg.  Steek de voorrangsweg over en 
ga R over het tweerichtingsfietspad. U steekt het 
beekje de Riemer over en na 150 m loopt u onder 
hoogspanningskabels door.   
 

6. Vlak daarna gaat u bij wkp 41 en afsluitboom R 
(42/W) over de veldweg/graspad. (Rechts vanaf de 
veldweg ziet u weer de grote   carréhoeve 
Beatrixhof). Een eindje verder, bij 
hoogspanningskabels, steekt u het Postbeekje 
over. Hier loopt u bij groot houten hek via 
klaphek het weiland binnen en loop dan RD (W) 
door het weiland met even verder rechts een 
vijver. Loop bij de vijver verder RD door het 
weiland met na 100 m rechts van u de Roer, die 
hier mooi meandert. Ga door het volgende 
klaphek en ga dan na 250 m L (42/W) over het 
graspad met rechts een sloot. Aan de 3-sprong 
steekt u R (42/W) via bruggetje de sloot over en 
volg nu het graspad dat 2 haakse bochten naar 
links maakt.  Negeer 2 klaphekken rechts. 
 

7. 40 m na de tweede bocht naar links, gaat u R 
(42/W) door het klaphek. Een eindje verder 
passeert u bij geluksplek 18 een grote stoel, die 
aan de Roer staat. Via volgend klaphek volgt u 
dan RD (W) het graspad met rechts  de Roer. Na 
250 m gaat u bij laagstamboomgaard RD (pijl 
26/W) over het graspad/later veldweg, verder 
langs de Roer, die in Roermond in de Maas 
stroomt. Steek aan het einde van de veldweg de 
doorgaande weg over en ga R over het 
tweerichtingsfietspad. Vlak daarna aan de 
rotonde, aan de rand van Vlodrop, gaat u R 
(Tussen de Bruggen).  Bij fietswinkel gaat u bij  
wkp 24 RD (43). 
 

(Loop links over het trottoir. Hier staat links aan de 
Rothenbach de voormalige Vlodropper watermolen 
Hier aan de overkant van de weg bij trafokast nr. 187 
stroomt de Rothenbach in de Roer).  
 

Na 500 m steekt u via brug de Roer over en ga 
dan meteen R terug naar de parkeerplaats. 
 

(Als u hier RD verder langs de doorgaande weg 
loopt, komt u na bijna 200 m aan de Markt, waar 
horeca met terras is. Hier aan de Markt staat ook het 
voormalig gemeentehuis van Vlodrop) 
 

  
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.   


