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INFORMATIE 
Deze route fietsen we via Melick (Mederia-
cum). We steken de Roer over en gaan via het 
buurtschap de Holst terug naar de Roer. Ver-
volgens steken we in Vlodrop deze vrij mean-
derende rivier weer over. 
 
We passeren twee watermolens alvorens we 
even de rijksgrens oversteken en langs een 
Archäologisches Bodendenkmahl weer via de 
Rothenbach terugkeren in onze gemeente. 
 
Daarna gaan we door naar Vlodrop-Station en 
kruisen de IJzeren Rijn. We fietsen om het 
voormalige klooster St. Ludwig heen (de hui-
dige stichting Meru) en gaan dan licht stij-
gend het Nationaal Park de Meinweg verder 
in, naar Am Deutschen Eck, het hoogste punt 
van deze route. Niets is meer te zien van de 
nooit in productie genomen Staatsmijn Bea-
trix, die boven op het Meinwegplateau heeft 
gestaan. 
 
Via een comfortabele fietsweg zakken we af 
en steken de IJzeren Rijn weer over. Vandaar 
door de Zandbergen en Het Haldert om Her-
kenbosch heen naar Melick, waar we via de 
Kerkberg de weg terug nemen naar het start-
punt. Hier kun je nog een bezoek brengen aan 
het museum. Voor de openingstijden kijk je 
even op www.roerstreekmuseum.nl.  
 
De route is gemaakt door HVR-lid Piet van de 
Venne. 
 
LA - linksaf  
RA - rechtsaf  
RD - rechtdoor 
ZW - zandweg  
VW - verharde weg 
 
ROUTEBESCHRIJVING 
1. Start vanuit het Roerstreekmuseum rich-

ting Raadhuisstraat.  
Op de kruising bij Kapel LA. 
We steken de N293 over en gaan LA over 
de Roerbrug richting Melick. 

 De tweede weg RA (Exgaard); de weg 
wordt een ZW. 

 Bij de VW gaan we LA. 

We fietsen door de Melicker Ohé en hebben 
vanuit het Roerdal een mooi zicht op het lang-
gerekte hoger gelegen oude Melick. De Ro-
meinse naam is Mederiacum, gelegen aan de 
oude heirbaan Heerlen-Xanten. 

 
2. Op de T-splitsing gaan van VW LA rich-

ting bebouwde kom. 
RA de Groenstraat volgen, totdat we ter 
hoogte van Kempenhof RA de Waterschei 
ingaan. 

Het beeld van de tronende Romeinse oppergod 
Jupiter dat in ons museum tentoongesteld 
staat, is hier in 2009 gevonden. 

 
3. Nadat we de bebouwde kom verlaten 

hebben, steeds de weg rechtdoor volgen 
richting fietsbrug. 
Hier steken we de vrij meanderende Roer 
over en komen in het buurtschap Paarlo. 
Fietspad aan de andere zijde van de weg 
LA volgen en daarna RA. 
Weg links aan volgen en bij splitsing 
rechts aan; daarna kruising oversteken en 
na de kampeerboerderij Holsterhof LA. 

We hebben zicht op de zandgronden van het 
open Holster- en Vlodropperveld. In deze om-
geving is in 1983 bij opgravingen een graf van 
een rijke vrouw uit de Merovingische tijd ont-
dekt. 

 
4. Eerste VW LA en na de boerderij RA fiets-

pad nemen.  
Aan de linkerkant zien we het Roerdal 
met zicht op Herkenbosch. 
Net voor het bord Vlodrop LA ZW. 
Bij VW LA en deze weg volgen; we fietsen 
weer door het Roerdal. 
We komen Vlodrop binnen, gaan LA en 
volgen de VW (Wassemweg).  
De weg steeds RD blijven volgen; buigt te-
rug naar Vlodrop,  
Bij de viersprong tussen de bebouwing 
door de Steinwinkelweg nemen. 
Eerste weg LA en daarna RA (Walstraat). 
RD Kleine Wal en voor de kerk LA. 
Einde Markt rechts aan de Boomgaard-
straat in fietsen.  
De Roerbrug RA oversteken en de weg tot 
aan de rotonde volgen. 

Bij deze rotonde zien we aan de rechterzijde 
een niet in bedrijf zijnde turbinewatermolen. 
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Deze ligt in de Roode Beek die hier in de Roer 
uitmondt. 
5. Na de rotonde RA, daarna LA en aan de 

voet van de Etsberg RA ZW volgen. 
Vervolgens VW LA en gelijk daarna RA 
ZW. 
Bij speeltuin De Gitstap RA.  
Tussen de horecabedrijven doorfietsen. 

Hier zien we, als we de grens passeren, aan de 
linkerzijde de molenvijver, gelegen aan de 
Roode Beek. De Gitstappermolen is een water-
molen van het type dat aangeduid wordt als 
middenslagmolen.  
 
6. Net voor het bos LA ZW en bij de splitsing 

links aan de ZW volgen. 
We fietsen hier langs een Archäologisches Bo-
dendenkmahl. Deze passieve verdedigingswal 
(Landweer met schans) is over een lengte van 
ongeveer1200 meter in het landschap zicht-
baar.  
 

Bij de verharde weg aangekomen LA fiets-
pad nemen. 
We passeren weer de Rijksgrens en ko-
men via de Rothenbach in Nederland te-
rug. 
Hier RA; door het Nationaalpark De Mein-
weg volgen we de knooppunt aanduidin-
gen! 
Knp. 70→55  

Bij een bruggetje over een tankgracht staat 
een informatiebord dat ons een beeld geeft van 
de activiteiten die hier in de Tweede Wereld-
oorlog hebben plaatsgevonden. 

 
Vanuit knp. 55→95 

We passeren hier een faunatunnel die t.b.v. on-
der andere de adder is aangelegd. Op Vlodrop-
Station heeft aan de IJzeren Rijn, de verbinding 
Antwerpen – Ruhrgebied, een groot rangeer-
station gelegen. Op 01-02-1879 werd deze lijn 
voor het personen- en goederenvervoer in be-
drijf genomen. Het laatste reguliere transport 
dat de grens overschreed was op 03-06-1991.  
We zien bij binnenkomst aan de rechterzijde 
nog enkele bedrijfswoningen liggen.  
Nadat we de verlaten IJzeren Rijn overgesto-
ken zijn, komen we op knp. 95 aan en kunnen 
van hieruit links de oprijlaan zien van het oude 
recentelijk afgebroken klooster St. Ludwig. Nu 
is er de Stichting Meru gevestigd. 

 
Vanuit knp. 95 naar knp.81.  

De kans is groot om hier wroetsporen van 
wilde zwijnen waar te nemen. 
 
7. Op knp. 81 (ligt op rode asfaltweg) gaan 

we RA richting Niederkrüchten. 
We kiezen ervoor om halverwege de klim 
RA ZW richting Jägerhof te gaan. 
Aangekomen in het buurtschap Meinweg 
VW LA bij Am Deutschen Eck volgen. 
We blijven op Nederlands gebied. 
Deze weg buigt na ongeveer 300 meter 
weer links af. 

Hier op het plateau van de Meinweg zijn haast 
alle sporen van de nooit in productie genomen 
Staatsmijn Beatrix te zien.  

 
Knp. 81→80 de fietsweg volgen - we erva-
ren hier het plateaulandschap - naar be-
neden, waar we weer de IJzeren Rijn pas-
seren.  
Verder voorbij camping Elfenmeer naar 
knp. 78. 
 

8. Vanaf hier volgen we knp. 56; slingert 
achter camping Elfenmeer. 
Daarna RA, nadat we voorbij de hoog-
spanningsmast (rechterzijde) gefietst zijn,  
Het fietspad volgen tot aan viersprong. 
 

9. Hier LA fietspad. We verlaten route 56. 
Alvorens LA te gaan kunnen we er voor kiezen 
om naar Rijstal Venhof te gaan, 100 meter ver-
der. Hier ligt een luisterplek van de internatio-
nale Herdenkingsroute. (Liberationroute luis-
terlocatie 222). We keren dan terug naar de 
route. 
 

We volgen het fietspad en hebben links 
zicht op Het Haldert en Herkenbosch. 

Het Haldert is een van de archeologische ge-
bieden; de vondsten die er gedaan zijn kun je in 
het heemkundemuseum bezichtigen.  

 
10. Bij de kruising met VW gaan we RD 

(Wijngaardstraat). 
Voor het Fatimakapelletje ZW LA (dit is 
een bezoekje waard). 
RA fietspad langs de N570 volgen, eerste 
weg LA (Schaapsweg) en gelijk RA (Kas-
tanjelaan). 
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VW RA fietspad volgen en na ongeveer 
100 meter rechts aan licht stijgende weg 
volgen. 
We komen in het natuurgebiedje De Drie-
struik, gelegen tegen het industriegebied 
Roerstreek aan. 

 
11. We gaan eerste VW LA en komen Me-

lick binnen, voorbij aan de Apollo-
sporthal en volgen de J.F. Kennedysin-
gel tot aan de Parklaan. 
Hier LA en nemen de Dorpstraat RA. 
Na 50 meter LA (De Steeg); deze weg 
volgen (buigt terug). 
Op T-splitsing LA (Dorpstraat).  
Aan het einde hiervan de drukke 
Heinsbergerweg oversteken en fiets-
pad LA richting St. Odiliënberg volgen, 
maar kies er eerst even voor RD de 
Kerkberg op te gaan. 

Op het oude kerkhof kun je de neogotische 
kerkhofkapel bezichtigen. De kapel is het 
enige dat overgebleven is, nadat de terug-
trekkende Duitse bezetters op 09-02-1945 
een veel te zware springstoflading gebruik-
ten om de kerktoren op te blazen. 
 

We vervolgen de route en nadat we de 
Roerbrug achter ons gelaten hebben, 
gaan we tweemaal RA en zijn we weer 
terug bij het museum aan het Kerk-
plein. 
  

Hopelijk heb je genoten van deze route en 
wil je wellicht de archeologische artefac-
ten in het museum van dichtbij bekijken. 
In het museum is ook een vitrine ingericht 
die in het kort het verhaal van de nooit in 
productie genomen Staatsmijn Beatrix 
vertelt. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ROERSTREEKMUSEUM.NL 

 
 Deze route is één van de drie routes die 

door Heemkundevereniging Roerstreek 

gratis ter beschikking gesteld zijn  

bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum 

van de vereniging in 2017. 

 


