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Tijdens deze vrijwel vlakke wandeling wandelt u over veldwegen naar kasteelhoeve Zuyderwijck Spick. Dan 
loopt u via bospaden  en door het natuurgebied Landgoed Blankwater Duitsland binnen. Dan wandelt u 
door het Elmpter Wald en o.a. via het natuurgebied Luzenkamp terug naar het startpunt, waar u binnen of 
het terras de wandeling kunt afsluiten.  Na 6 km staat een zitbank, een leuke pauzeplek. Bij het Spikkerdal 
is ook een groentewinkel.     
 

Startadres: Camping – Boerderijterras Het Spikkerdal,  Spik 165a,  Asenray – Roermond. 
U mag gebruik maken van de ruime parkeerplaats. Elke dag geopend vanaf 10.00 uur. Maandag gesloten. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 11,17 km  2.25 uur  46 m  48 m 
 

 
 

406. ASENRAY  11,2 km 
 
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de 
asfaltweg en ga L. Vlak daarna meteen voorbij 
huisnr. 166 en bij wandelknooppunt (wkp) 71 gaat 
u R (75)  over de doodlopende veldweg met links 
van u een sloot.   
 

(Links in de verte ziet u Retailpark Roermond dat aan 
de rand van Roermond is gelegen).   
 

Negeer bij breed ijzeren hek klaphek links en loop 
RD. U passeert een manege (dressuurpaarden) 
met paardenstapmolen (groot rond gebouw). Aan 
de 3-sprong in de buurtschap Maalbroek/Asenray 
gaat u RD over de asfaltweg.  Vlak daarna gaat u 
aan de voorrangsweg L. Meteen daarna aan de 3-
sprong steekt u R de doorgaande weg over en ga 
dan L over het asfaltpad (voormalig fietspad) met 
rechts de geluidswal van de N280.  Ga door het 
klaphekje en loop RD. Na beekje/sloot gaat u RD 
door het volgende klaphek.  Aan de T-splitsing bij 
ANWB wegwijzer gaat u R onder het viaduct 
“Maalbroek” door richting Boukoul.  
 

2.  Na 100 m gaat u bij wkp 10 L (11/rood-wit) over 
de doodlopende veldweg, die u 700 m RD volgt. 
Na 300 m gaat u aan de 3-sprong (bij 
wilduitkijkhut) RD over de veldweg/graspad. Aan 
het einde van het brede graspad gaat u bij nauwe 
doorgang L (pijl) over het smalle pad gelegen 
tussen afrasteringen. (Aan dit pad staan 
knotwilgen. Na veel regen kan dit pad soms 
modderig zijn). Aan de bosrand buigt het pad naar 
rechts (pijl) met links de bosrand en rechts het 
weiland.  Voorbij draaihekje gaat u bij wkp 11 R 
(12) over de asfaltweg langs de rij eiken.  Na 400 
m passeert u  kasteelhoeve Zuyderwijck Spick 
met de mooie slotgracht.  
 

(De kasteelhoeve (1640) bestaat uit een hoog 
herenhuis en vormt samen met de aansluitende 
boerderij en dienstgebouwen een rechthoekig 
complex met een binnenplaats. Dit geheel wordt 
omsloten door een gracht. De 
benaming Spieck of Spick is afgeleid van het woord 
‘spieker’, dat ‘korenschuur’ betekent. Vroeger werd in 
een spieker meestal de oogst opgeslagen om de 
veldvruchten te beveiligen tegen lieden die op 

strooptocht gingen. Zie voor meer info infobord bij 
ingang oprijlaan).  
 

Meteen daarna loopt u aan de 3-sprong RD 
(pijl/wit-rood) met rechts de gracht en links een 
vijver.  Na 100 m gaat u bij wkp 12 bij 
verbodsbord schuin L (9) over het bospad. 
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij zitbank  
L (pijl) over het bospad met even verder links van 
u een beekje. Voorbij wit huis (huisnr. 19) met de 
mooie tuinvijver gaat u RD over de bosweg.   
 

3. Aan de 3-sprong, aan de rand van de 
buurtschap Boukoul,  gaat u R (Vlinkenbroek/pijl) 
over de asfaltweg met een eindje verder links van 
u het sportcomplex Hoenderberg (VV Boukoel).  
Aan de T-splitsing bij het oefenterrein van 
politiehondenverenging “de Trouwe Vriend” en 
bij wkp 19 gaat u R (Hoenderberg/20) over de 
smalle asfaltweg. Na 50 m gaat u bij wkp 19 L (21) 
het bospad omhoog. Negeer zijpaden. Na 350 m 
gaat u aan de T-splitsing R (pijl). Steek de brede 
bosweg over en loop RD (pijl). Meteen daarna 
gaat u aan de kruising bij wkp 21 L (22) over de 
veldweg omzoomd door bomen. U wandelt hier 
door het natuur- moerasgebied Landgoed 
Blankwater met links en rechts ondiepe plassen.  
 

(Het gebied is een geweldige biotoop voor diverse 
amfibieën waaronder de zeldzame rugstreeppad en 
vinpootsalamander. Langs de oevers van de plassen 
kunt u diverse soorten watervogels zien. Omdat het 
gebied ook zeer rijk is aan libellen heeft de boomvalk 
hier haar jachtgebied. Op mooie zomeravonden kunt 
u de valk boven het wateroppervlak zien jagen op 
libellen). 
 

Waar na 500 m de veldweg naar links buigt, loopt 
u RD met rechts twee gele gasleidingpalen  
 

4. Na 200 m gaat u aan de T-splitsing in het 
Elmpter Wald bij grote betonnen grenspaal nr. 
411 R (17) en u bent in Duitsland. Aan de 
ongelijke 4-sprong loopt u bij afsluitboom over de 
middelste licht stijgende bosweg (rood-/geel/A12) 
(U verlaat hier route 17).  Na 300 m  gaat u L het 
brede bospad omhoog.  
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(U verlaat hier de rood-gele en route A12). Vlak 
daarna aan de 4-sprong gaat u RD het brede pad 
verder omhoog. Na 500 m gaat u boven aan de 
kruising R.  
 

5.  Aan de kruising bij infobord, twee  zitbanken 
en een kleine bunker type Ringstand (Tobruk) 
type 58 C gaat u RD (A12/geel-rood). Een mooie 
pauzeplek na 6 km.  
 

(Deze soort bunkers werden voor het eerst in de 
Libische (Noord Afrika) plaats Tobruk gebouwd door  
het Italiaanse leger.  De bunker is een restant van de 
verdedigingslinie Westwall ook wel 
Siegfriedlinie/Höckerlinie genoemd, die Duitsland in 
de Tweede Wereldoorlog moest beschermen tegen 
aanvallen. Ze is gebouwd tussen 1936 en 1945 en 
loopt van Kleef (Kleve) aan de Nederlandse grens tot 
aan de Zwitserse grens (Weil am Rhein) en heeft een 
lengte van meer dan 630 km.  De Westwall was een 
aaneenschakeling van (ondergrondse) bunkers, 
betonnen tankversperringen (ook  wel  drakentanden  
genoemd), mitrailleursnesten, prikkeldraad 
versperringen en mijnenvelden).  
 

Negeer zijpaden. Na 300 m, even voorbij 
veerooster/klaphek, steekt u via brug de   
Bundesautobahn 52 (Roermond–Düsseldorf) en 
de doorgaande weg over.  Na de brug loopt u RD 
(rood-geel) over de brede bosweg, die na 50 m 
een onverharde bosweg wordt. Negeer zijpaden. 
Na 500 m gaat u bijna beneden, na korte steile 
helling, aan de kruising R.  
 

(U verlaat hier de geel-rode en A12 route. De route 
volgend passeert u rechts na 150 m een hoogzit).  
 

Aan de volgende kruising gaat u L.  Negeer 
zijpaden. Na 300 m gaat u aan de  kruising bij 
bord Naturschutzgebiet R met links van u het 
grensoverschrijdend natuurgebied Luzenkamp/ 
Lüsekamp.  
 

6. Na 500 m steekt u bij zitbank en het Mahnmal 
Luzenkamp de smalle asfaltweg over loopt u RD.  
 

(Deze grote steen werd in 1996 door bewoners van 
het Duitse plaatsje Niederkrüchten opgericht om 13 
Roermondse mannen en een Pool (onderduikers) te 
herdenken. In de nacht van 26 op 27 dec. 1944 
werden ze op deze plaats door de Duitse Wehrmacht 
gefusilleerd. De oudste was 45 jaar, de twee jongsten 
16 jaar. Tevens dient deze steen ter nagedachtenis 
aan de 3000 Roermondse mannen, tussen 16 en 60 
jaar, die op 30 dec. 1944 werden  gedeporteerd naar 
Duitsland om daar te gaan werken).  
 

Meteen daarna gaat u voorbij klaphek L over de 
bosweg. U loopt nu weer op Nederlands 
grondgebied. Na circa 50 m gaat u R en loop bij 
breed ijzeren hek en infobordje “bos december 

1944” RD  door het houten klaphek en volg dan 
RD het graspad.   
 

 

(Soms is het klaphek afgesloten, loop dan via de 
smalle bosstrook van het “bos december 19944” RD 
met links afrastering/graspad. Na 150 m, met links 
het volgend klaphek, loopt u RD over het graspad).  
 

Ga door het volgende klaphek en volg verder RD 
het brede graspad met rechts van u afrastering.   
 

(Voor u ziet u de kerktoren van de O. L. Vrouw van 
Goede Raad en H. Jozefkerk (1931-1932) in 
Asenray. In de verte ziet u voor u de 157 m hoge 
radio en tv- toren in Roermond, het hoogste gebouw 
(inclusief mast)  van Limburg).  
 

Steek de asfaltweg over en loop RD over het 
graspad onder de hoogspanningskabels door 
met links van u volkstuintjes. Aan de T-splitsing 
bij verkeersbord “Trekkersluis” gaat u R 
(ruiterroute 57) over de veldweg.  Aan de 3-
sprong bij wkp 83 gaat u L (82) over de asfaltweg 
langs de rij eiken.  Volg nu circa 500 m deze 
rustige weg RD. Na 150 m gaat u bij het 
Maasnielderbeekje en wkp 82 RD 9. Negeer 
graspad links. Bij wkp 9 gaat u RD.    
 

7. Meteen daarna aan de 3-sprong bij huisnr. 43 in 
het kerkdorp Asenray gaat u L.  Meteen daarna 
aan de 3-sprong bij wegkruis type vliegermodel 
en wkp 76 gaat u R (70) over de klinkerweg.  Aan 
de 3-sprong voor sportpark de Sprunck (RKAVC) 
gaat u L (de Sprunck/eenrichtingsweg) met rechts 
het sportcomplex. Aan de volgende 3-sprong bij 
ingang sportcomplex loopt u bij verbodsbord RD.  
Aan alweer een 3-sprong gaat u R (Spikkerweg) 
met rechts het sportcomplex. Na 200 m  passeert 
u rechts een leuk wit huis (de Sprunk/huisnr. 
164).   Vlak daarna gaat u in het elzenbroekbosje 
L (Sjprunkpaedje) over het bospad.  Na 200 m 
gaat u aan de 3-sprong bij zitbank en wkp 74 R 
(70) over de veldweg.  
 

(Hier staat het monument “Vergeten Kinderen van 
Spik en Maalbroek 1945” ter herinnering aan de elf 
kinderen die in 1945 omgekomen zijn ten gevolge 
van het ontploffen van oorlogsmunitie. Nabij het 
monument kwamen op zondagmiddag 7 okt. 1945 
negen jongens, waarvan de jongste 8 en de oudste 
14 jaar,   van de buurtschap De Spik om het leven 
toen ze probeerden een Duitse anti-tankmijn te 
openen. In de nabij gelegen buurtschap Maalbroek 
kwamen op dinsdagmiddag 14 aug. 1945 twee 
jongens (11 en 13 jaar) om het leven, die probeerden 
kruit uit een Duitse achtergelaten granaat te halen).  
 

Na 200 m komt u weer bij Het Spikkerdal, de 
sponsor van de wandeling, waar u binnen of op 
het terras nog iets kunt eten of drinken. Hier is 
ook een boerderijwinkel waar u verse groenten 
krijgt.  

 
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.   


