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Tijdens deze vlakke en gemakkelijke wandeling langs de waterkant wandelt u eerst een mooi 
stuk langs de Molenplas naar de prachtige Hompensche molen met brasserie. Dan loopt u over 
veldwegen naar de Teggerse plas waar u mogelijk Konikpaarden en/of Gallowayrunderen 
tegenkomt.  Na een mooi stuk langs de Maas door de beemden komt u bij de jachthaven en 
Dilkensplas. Dan wandelt u langs de Schroevendaalse plas terug.  Bij punt 3 kunt u R naar café 
– ijssalon – terras Bongaarts lopen voor een heerlijke ijsje.  U kunt deze route prima 
combineren met wandeling 638 tot een afstand van 16,3km en tussen door pauzeren op het 
terras.  Vanuit de Hompesche Molen kunt u ook combineren met wandeling 642.. 
 

Startadres: Start parkeetplaats  Prior Gielenstraat   Ohé en Laak. 
Komend vanaf Echt/hoge brug over het Julianakanaal: Waar de doorgaande weg  een scherp 
bocht naar links maakt, gaat u meteen L en dan komt u bij de parkeerplaats.  Dit is vlakbij de 3-
sprong met de Verlengde Oude Maasweg.   
 

De parkeerplaats ligt 200 m voor het adres Prior Gielenstraat 11, Ohé en Laak.   
 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,48 km  1.55 uur  12 m  15 m 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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633. OHÉ EN LAAK 8,5 km – (16,3 km) 
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u terug naar 
de doorgaande weg, waar u L gaat. Meteen 
daarna steekt u via brug, de Geleenbeek 
over, die hier vlakbij via de Oude Maas in 
de Maas uitmondt. Na bijna 100 m gaat u R 
(W) door het klaphekje en volg het pad, dat 
na 250 bij picknickbank naar links buigt. Na 
500 m gaat u RD/R over de asfaltweg en 
loop dan over het rechtsgelegen smalle 
grindpad met rechts mooi uitzicht 
(afhankelijk van jaargetijde) over de 
Molenplas en links de asfaltweg.  
 

(Voor u ziet u de O. L. Vrouw Geboortekerk 
(1867) van Ohé en Laak).  
 

Na 300 m bij wandelknooppunt (wkp) 63 
gaat u RD 62). Bijna 400 m verder, ongeveer 
tegenover de links gelegen kerk, gaat u R 
(pijl) door het houten klaphek. Negeer 
zijpaden en volg geruime tijd het (grind)pad 
dat even verder naar links buigt met rechts 
mooi uitzicht over de Molenplas   
 

(Rechts in de verte ziet u de twee 120 m hoge 
koeltorens van de Clauscentrale in 
Maasbracht. Bij trappen passeert u zitbanken 
die aan de  grote plas staan. Na circa 400 m 
passeert u bij schanskorfmuurtjes rechts 
versteende bomen.  De versteenden bomen 
zijn eiken 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).  
 

Na bijna 700 m bij hoge heuvel  gaat u L 
(pijl).  
 

(U kunt hier via de trap de heuvel omhoog 
lopen. Boven heeft u mooi uitzicht over de 
Molenplas en o.a. op de St Landricuskerk (15e 
eeuw) in Echt en rechts op de O. L. Vrouw 
Geboortekerk in Ohé en Laak).  
 

Via klaphek bij schanskorfmuur verlaat u 
het natuurgebied.    
 

2. Steek de doorgaande weg over en loop 
bij wegkruis, staande tussen drie 
populieren,  zitbank en infobord RD over de 
grindweg.  
 

(Hier ziet u rechts een oude baggermolen, die 
gebruikt werd bij de grindwinning).  
 

Aan de 3-sprong bij wkp 62, infobord en de 
Hompensche molen gaat u RD (21).  
 

(Via de brasserie kunt u de 37 m hoge 
imposante molen (1722), die zes verdiepingen 
telt, bezichtigen.  
 

Ga dan hier aan de 3-sprong R en meteen 
daarna bij de zwerfstenen gaat u weer R en u 
komt bij de knusse brasserie.  
 

Bij de brasserie is ook een natuurspeeltuin,  
 

Een keer per maand, meestal op de eerste 
zaterdag van de maand, is de molenaar aan 
het werk. Hij zal u graag uitleg geven over de 
molen. Geïnteresseerden zonder hoogtevrees 
kunnen samen met de molenaar desgewenst 
de molen tot aan de nok beklimmen. Daar kan 
de molenaar u ook vertellen waarom boven in 
de molen stukjes varkensspek liggen.… 
Zonder gids is de molen vrij toegankelijk tot de 
tweede verdieping).  
 

Na 300 m gaat u aan de ongelijke 4-sprong  
scherp L (ruiterroute 27) de veldweg 
omlaag. (U loopt dus eigenlijk terug. U verlaat 
de pijl). Na bijna 50 m gaat u aan de 3-
sprong R (rr. 27) over de veldweg gelegen 
tussen weilanden.  
 

(Rechts ziet u de St. Annakapel in Laak 
(1896)).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R.  Aan de 
kruising RD. Steek in Laak de asfaltweg 
over en loop RD over de veldweg. Negeer 
graspad rechts.  
 

(Heeft u zin in een heerlijk ijsje of wilt u iets  
drinken, ga hier dan R (150 m) over de  
asfaltweg  en na 50 m komt bij ijssalon en café 
Bongaarts met terras. U kunt bij het ijssalon 
overstappen en starten met wandeling 638).  
 

Aan de asfaltweg bij plaatsnaambord 
Genoea en Laak gaat u R. Aan de T-
splitsing bij groot wegkruis en zitbank gaat 
u L (Moeder Magdalenastraat).   
 

(Als u hier 50 m rechts gaat, dan komt u bij 
bakkerij Jo Puts). 
 

3. Voorbij huisnr. 11 gaat u bij zitbank en 
wkp 51 R (50) de veldweg omlaag. Loop 
rechts langs de parkeerplaats en via 
klaphek bij infobordje loopt u het 
natuurgebied binnen.  
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Loop nu RD met links van u de visvijver de 
Teggerse plas.  
 

(Een eind verder ziet u rechts de op Belgisch 
grondgebied gelegen witte uitspanning de 
Spaenjerd, gelegen bij het elektrische voet- en 
fietsveer tussen Ohé en Laak en Ophoven).  
 

Boven bij wkp 50 en “liggende” wilg gaat u 
L (65). Volg nu zeer lange tijd het pad met 
rechts de Maas, die hier de grens vormt 
tussen Nederland en België.  
 

(Mogelijk komt u Galloway runderen en/of 
Konikpaarden tegen. Rechts ziet u de kerk in 
het Belgische Ophoven.  
 

In het vaarseizoen kunt u hier regelmatig 
kleine en grote pleziervaartuigen zien voorbij 
komen.   
 

Na 1,2 km bij paaltje 58.0 passeert u links 
grenspaal nr. 123.  
 

Even verder ziet u links de Dilkensplas.  
 

Bij km 57,6 ziet u rechts de kerktoren en 
Aldeneik en daarachter de kerktoren  in 
Maaseik).   
 

Na 1,8 km gaat u L (pijl)  door het klaphekje 
en loop even verder RD over de asfaltweg 
met rechts de jachthaven en links 
camperplaatsen. Aan de T-splitsing loopt u 
naar de toiletunits die u rechts passeert en 
ga dan R over het graspad over de dijk door 
de bomenlaan met links mooi uitzicht op 
Dilkensplas en rechts op de jachthaven.  
 

4. 10 m voor asfaltweg en brasserie 
Maasterp gaat u R het paadje omlaag en 
loop dan RD over het klinkerpad  met 
rechts de jachthaven. Bij blauwe poort 
buigt het klinkerpad links omhoog. Blijf 
rechts lopen op de parkeerplaats en ga dan 
voorbij lier, waarmee plezierboten uit water 
worden getakeld, bij afsluitboom RD over 
de asfaltweg met rechts lantaarnpalen en 
de Maasinham/jachthaven.  Na 300 m aan 
het eind van de asfaltweg bij de drijvende 
Maasvilla’s nrs. 25 t/m 32 gaat u RD over de 
grindweg. Aan het einde van de grindweg  

gaat u boven R over de smalle asfaltweg en 
ga dan meteen bij breed stalen hek door het 
linker klaphek en volg de grindweg over de 
dijk met 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).  
 

5. Na 700 m gaat u bij volgend breed ijzeren 
hek door het klaphek en loop bij wkp 64 RD 
(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.  Aan de T-splitsing bij wkp 43   
gaat u L (42) omlaag.  Bij 
hoogstamboomgaard “het Kempke,  
boomgaard van het jaar 2017-2018 (zie 
infobordjes), loopt u Ohé en Laak binnen.    
Aan de 3-sprong bij het St. 
Franciscuskapelletje (zie infobord) gaat u 
RD (Contelmostraat). Aan de voorrangsweg 
bij ANWB-wegwijzer gaat u R (Prior 
Gielenstraat  
 

(Hier ziet u voor de rijksmonumentale hoeve 
Huize Geno (1788).  
 

De route volgend passeert u meteen rechts de 
carréhoeve de Sangershof uit begin 17e eeuw).  
 

Na 300 m steekt u via de brug de 
Geleenbeek over en meteen daarna gaat R 
terug naar de parkeerplaats. 

 

Auteur: Jos Wlazlo 
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