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Tijdens deze vlakke en gemakkelijke wandeling wandelt u over veldwegen naar de mooie Hompesche 
molen met brasserie.  Dan loopt u langs de Molenplas en steekt u via stapstenen het water over. Dan 
struint u geruime tijd door de prachtige beemden van de Molenplas waar u kunt genieten van natuur, 
vogels en uitzichten. Het laatste stuk gaat weer door de velden.  Neem zelf proviand mee en een dekentje 
om te picknicken aan de Molenplas. Buiten het seizoen kunt u ook in het eetcafé terecht.  Ook kunt u hier 
een heerlijke beenham kopen!  Attentie!  Bij hoog water in de Maas staan de stapstenen onder water, dan 
kunt u een alternatief lopen. 
 

TIP: U kunt deze route prima combineren met wandeling 633 tot een afstand van 16,3km en tussen door 
pauzeren op het terras.  Het startpunt van 633 ligt op 1 km rijden met de auto. 
 

Startadres: Café  Bongaarts, Walburgisstraat 13, Ohé en Laak. 
(U kunt parkeren achter het terras op de parkeerplaats. Op de hoofdweg is ook een parkeerplaats).  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

7,84 km 1.45 uur  13 m  24 m 
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638. OHÉ EN LAAK 7,8 km – (16,3 km) 
 
(De markering van de Molense Plasroute wordt 
afgekort als (Mp). 
 

1.   Met uw rug naar het café gaat u RD (fietsroute 
22) over de smalle asfaltweg richting fiets- 
voetveer Kinrooi.  Waar de asfaltweg naar links 
buigt, gaat u RD over de veldweg met links van u 
een diepe greppel.  Aan de T-splitsing gaat u R.  
Aan de 3-sprong gaat u R (ruiterroute 29/pijl).  
Boven gaat u R over de doorgaande weg. Na 40 m 
gaat L over de veldweg.  
 

(Als u hier even RD loopt, dan komt u bij de mooie 
St. Annakapel (1896). Naast de kapel staat een 
oorlogsmonument. In de nacht van 16 op 17 
augustus 1941 stortte hier een Engelse 
bommenwerper neer, die door een Duits 
jachtvliegtuig was aangeschoten. De vijf inzittenden 
lieten hierbij het leven. Voor de kapel staat een 
picknickbank).  
 

Negeer zijweg links en rechts omlaag.  
 

(Links ziet u de twee 120 m hoge koeltorens van de  
Clausgascentrale in Maasbracht).  
 

Aan de 3-sprong bij de Hompesche molen en 
groot infobord gaat u bij  wandelknooppunt (wkp) 
61 RD (62).  
 

(U kunt hier naar knusse brasserie Hompesche 
Molen lopen. Ga hier aan de 3-sprong dan L en 
meteen daarna bij zwerfstenen R 
 

Via de brasserie kunt u de imposante molen, die 
dateert uit 1722 bezoeken. De molen telt zes 
verdiepingen en is met haar 37 m de hoogste molen 
van Limburg. 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).   
 

2. Steek bij wegkruis en zitbank de doorgaande 
weg over en ga RD door het klaphek. 
 

(Bij de ingang naar de parkeerplaats van de 
brasserie staat een oude baggermolen, die gebruikt 
werd bij de grindwinning).  
 

Bij de heuvel gaat u wkp 62 L (35). 
 

(Via de trap komt u boven op de heuvel waar u mooi 
uitzicht heeft over de Molenplas).   
 

Vlak daarna gaat u L door het klaphek.  Volg nu 
enige tijd het pad door het natuurgebied 
Molenplas.  
 

(Mogelijk komt u hier Galloway runderen en 
koninkpaarden tegen. Blijf uit de buurt van jonge 
beesten).  
 

Voor heuvel buigt het pad links omhoog. Boven 
loopt het pad even parallel aan de asfaltweg. Bij 
klaphek loopt u RD. Meteen daarna aan de Y-
splitsing bij infobordje gaat u L (MP).  
 

(U kunt hier R via het graspad de heuvel oplopen. 
Boven bij beschutte zitbanken heeft u weer mooi 
uitzicht o.a. op de St Landricuskerk in Echt en rechts 
op de O. L. Vrouw Geboorte kerk in Ohé en Laak).  
 

Volg nu 400 m dit pad verder door het 
natuurgebied.  Aan de T-splitsing gaat u R (MP) 
over het graspad over de dijk. (U loopt nu onder de 
hoogspanningskabels door). Aan de 4-sprong bij 
klaphek gaat u R (MP) het pad omlaag, dat 
meteen naar links buigt.   
 

3.  Volg het pad verder RD (MP). Aan de 3-sprong 
bij wkp 35 gaat u R (40/MP).  Steek even verder de 
houten brug over en ga rechts. Steek via de 
stapstenen en de touwen leuning het water over 
en volg het graspad naar links.  
 

(Pas op! Stapstenen, die onder water staan zijn glad. 
Als het water te hoog staat of u durft niet over te 
steken, loop dan het alternatief beschreven in de 
laatste alinea). 
 

U loopt nu tussen de links gelegen Biltplas en de 
rechtsgelegen Molenplas door. Rechts bij 
klaphek ziet u een vogeluitkijkpunt. Loop RD en   
voor de heuvel gaat u bij wkp 40 R (41). 
 

(Boven op de heuvel heeft u weer mooi uitzicht over 
Bilt- en Molenplas).    
 

4. Aan de zijkant van de heuvel, voor 
hoogspanningskabels, gaat u R (MP/gele pijl).  
**** Volg nu geruime tijd het struinpad (is eigenlijk 
geen pad) RD verder door het natuurgebied 
parallel aan de links staande 
hoogspanningsmasten.  
 

(Vaak lopen hier Galloway runderen en 
Konikpaarden. Blijf uit de buurt van jonge beesten)  
 

Bij de hoogspanningsmast met schanskorf-
muurtje loopt u verder RD en even verder verlaat 
u via klaphek het natuurgebied.  Aan de 
doorgaande weg gaat u bij wkp 41R (42) en via de 
brug steekt u de Geleenbeek over.   
 

5.  Meteen na de brug gaat u R via het klaphek het 
natuurgebied Molenplas/Stevolgebied in en volg 
het pad RD (MP).  
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Negeer boven klaphek links en volg het struinpad 
RD dat meteen naar links buigt.  
 

(Als u hier boven door het klaphek gaat, dan komt u 
bij versteende bomen en zitbanken met mooi uitzicht 
over de Molenplas. U kunt hierboven bij zitbanken 
ook RD lopen over het grindpad langs de versteende 
bomen met rechts van u de afrastering en de 
Molenplas. U heeft dan mooi uitzicht over de plas. 
Een eind verder loopt het pad parallel aan de 
doorgaande weg. Bij het eerste klaphek met links van 
u de kerk in Ohé en Laak gaat u R en loop RD naar 
de versteende bomen. Ga dan verder bij punt 6).  
 

Volg nu geruime tijd het struinpad RD (MP) het 
natuurgebied met rechts van u de Molenplas. Via 
klaphek verlaat u het natuurgebied en loop dan 
RD via het trapje naar de versteende bomen.  
 

(Bij de versteende bomen kunt u bij zitbanken 
genieten van het uitzicht. Het zijn eiken die 1500 tot 
2000 jaar geleden onder de 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).   
 

6. Ga hier L over het brede pad en via klaphek en 
trap verlaat u het natuurgebied. Steek boven de 
doorgaande weg (de Wijde Steeg) over en ga dan 
R de veldweg omlaag.  **** Aan de kruising gaat u 
RD.  
 

(Voor u ziet u de 132 m hoge tv-toren in Ittervoort).  
 

Aan de volgende kruising gaat L richting 
woningen.  Aan de asfaltweg in Laak gaat u R.  
Aan de T-splitsing gaat u L en u komt weer bij het 
begin. 
 

(Als u deze wandeling wilt combineren met wandeling 
633 ga dan met uw rug naar het café L. Aan de 3-
sprong gaat u RD. Volg dan de tekst in wandeling 
633 vanaf punt 3).  
 

Alternatief voor de stapstenen 
Loop hetzelfde pad terug. Aan de 3-sprong bij 
wkp 35 gaat u R (33) met rechts de jachtwerf. Via 
klaphek verlaat u het natuurgebied en volg het 
graspad RD. Aan de asfaltweg gaat u R. Meteen 
daarna bij ingang van jachtwerf en botenstalling 
Goossens Yachtservice gaat u L over het pad. Bij 
hoogspanningskabels buigt het pad naar links en 
volg geruime tijd het pad langs de Biltplas. Het 
pad buigt naar links en loop dan meteen R de 
trappen omhoog. Boven aan de doorgaande weg 
gaat u R, steek de brug over en volg het fietspad 
naar R. Na 400 m loopt u R via het klaphek het 
natuurgebied in. Ga dan L en struin door het 
gras, evenwijdig aan de hoogspanningskabels. 
Aan de grasheuvel gaat u RD (MP). Ga nu verder 
bij **** in punt 4. 

 

 
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.   

 

 

 


