
 

 
Fietsroute Limburg  

 
Deze mooie route is zeer afwisselend en laat u kennismaken met het prachtige watersportgebied rond 
Roermond (inclusief de oversteek met het veer op de terugweg!), een klein deel van Roermond zelf en 
met een aantal schilderachtige dorpen daaromheen, zoals Melick (de startplaats), Sint Odiliënberg, Horn, 
Ool, Herten en Lerop. 
De route is ons destijds aangeboden door de Fietsvierdaagse 'De Roerstreek' en is eind mei 2008 door 
Frank Hoedemakers geactualiseerd. Hartelijk dank! We raden u tenslotte aan vooraf even te informeren, 
wanneer het veer bij Marina Oolderhuuske vaart (zie punt 54!). 
 
Over deze route 
Afstand: 37 km 
Land: Nederland 
Provincie: Limburg (NL) 
Plaats: Melick 
Thema: Pontjesroutes 
Geschikt voor scootmobiels: nee 
 
Route 
Start 
Parkeerplaats Apollocentrum, Apollolaan 2, 6074 EH Melick (bij Roermond).  
U vindt er voldoende parkeermogelijkheden.  
 
Routebeschrijving: 
1. Staande met de rug naar de parkeerplaats van het Apollocentrum (sporthal) rechtsaf.  
2. 1e weg linksaf “J.F.Kennedysingel”.  
3. Blijf deze singel volgen en ga aan het einde ervan op de rotonde linksaf.  
4. ***Plaatsnaambord “Sint Odiliënberg”***  
5. Verplicht rechtsaf “Pastoor Siebenstraat”.  
6. 1e weg rechtsaf “Raadhuisstraat”.  
7. Op driesprong rechtsaf “Kerkplein”. 
Tip: U passeert links de op een heuvel gebouwde basiliek van Sint-Wiro, herkenbaar aan de twee  
     ranke torens. Dat de Romeinen hier al bouwden, blijkt uit vondsten die zijn tentoongesteld in het        
     Roerstreekmuseum, gelegen aan de voet van de basiliek. Ook in de Mariakapel naast de basiliek  
     zijn platte Romeinse stenen verwerkt. Een reliëf in de zuidwest-muur toont Apollo en Minerva.  
8. Doorgaande weg volgen, bij wegkruis linksaf richting “Het Hoosden”.  
9. Kruispunt onverharde weg rechtsaf (voor bosrand, bij bank en infobord).  
10. Onverharde weg linksaf (gaat over in verharde weg).  
11. Rij de Minicamping voorbij en ga 100 meter vóór de wildbrug scherp rechts het fietspad langs de  
     Rijksweg op.  
12. Onder de A73 en het spoor door en dan rechtdoor over de Schepersweg het plaatsje Merum  
     inrijden.  
13. De Schepersweg gaat over in de Hoofdstraat. Volg deze.  
14. Ga op de T-splitsing met de Marktstraat rechtsaf en dan links aanhouden (Bergstraat)  
15. Over de Morumerkerkweg rijdt u Herten binnen.  
16. Voor de kerk rechts (Julianaplein), meteen links en rechtsaf het Kerkpad in. De kerk laat u links liggen.  

http://www.fietsen.123.nl/page/uitgebreid-zoeken?sf-lp=Limburg%20(NL)
http://www.fietsen.123.nl/page/uitgebreid-zoeken?kaart=small&sf-dp=Melick
http://www.fietsen.123.nl/page/uitgebreid-zoeken?sf-tf=6


 
17. De doodlopende weg gaat over in een fietspad en daarna in 'Hondsbergje'.  
18. Na het plaatsnaambord 'Roermond' links aanhouden en langs het water naar de  
     fietsers/voetgangersbrug.  
Tip: Vóór, maar vooral meteen ná de fietsers/voetgangersbrug werd eind mei 2008 gewerkt aan 
dijkverbetering en aan het wegdek. Dit zou nog enkele weken duren. Toen fietsen daar niet mogelijk was 
werden we met een aangegeven omleidingsroute netjes bij punt 19 ('Voorstad St. Jacob) gebracht.  
19. Langs de blokhut van de Waterscouts en dan linksaf “Voorstad St. Jacob” inrijden.  
20. Doorgaande weg volgen, kruispunt bij brug rechtdoor.  
21. Einde weg rechtdoor over brug.  
22. Na verkeerslichten fietspad linksaf.  
23. Verkeerslichten rechtsaf, eerste straat linksaf en direct linksaf “Grotekerkstraat” (bord uitgezonderd 
(brom)fietsers).  
24. Doorgaande weg volgen, 3x fietspad linksaf richting “Horn Weert” over Maasbrug (langs “ESSO” 
tankstation).  
25. Doorgaande weg volgen, voorrangsweg rechtdoor (voorzichtig).  
26. Doorgaande weg volgen, einde weg fietspad rechtsaf.  
27. 1e fietspad linksaf (gedeeld fietspad links van de weg)  
28. Na 50 meter linksaf de onverharde weg in (gaat over in verhard).  
Tip: Klik hier voor nadere informatie over Kasteel Horn, inclusief foto  
29. 1e weg rechtsaf “Schoolstraat”.  
30. Na de verkeersdrempel linksaf “Kemp”.  
31. Driesprong rechts aanhouden “Broekstraat” bij kapel.  
32. Voorrangsweg rechtsaf (gedeeld fietspad rechts van de weg).  
33. Bij wegkruis rechtsaf (bord doodlopende weg) “Geyserweg”.  
34. Kruispunt rechtsaf “Broekweg”.  
35. 1e weg linksaf “Peter Schreursweg” doorgaande weg volgen.  
36. Einde weg rechtsaf en direct linksaf.  
37. Aan het einde van de weg rechtsaf het fietspad op richting Roermond (dus niet de Berikstraat 
inrijden)  
38. Doorgaand fietspad volgen; na “Harley's Café” rechtsaf “Broekweg”.  
39. Driesprong links aanhouden.  
40. Bij viersprong met 'Peter Schreursweg' scherp linksaf, richting “45”.  
41. Bij de voorrangsweg linksaf het gedeelde fietspad oprijden.  
42. ***Plaatsnaambord “Horn”***  
43. Einde fietspad rechtdoor “Haelerweg”.  
44. 1e weg linksaf “Molenweg”.  
45. Doorgaande weg volgen, na 2 bochten fietspad linksaf “Rijksweg”.  
46. Doorgaand fietspad volgen voorrangsweg oversteken (voorzichtig) en direct rechtsaf (bord 
“uitgezonderd”).  
47. Brug over en 1e weg linksaf (berg af).  
48. 1e weg linksaf en doorgaande weg volgen (langs het water).  
49. 1e weg linksaf “Marina-Oolderhuuske 0,8 km”.  
Tip: Wij raden u aan voorafgaand aan het rijden van de route de vaartijden van het veer na te vragen bij 
de receptie van Marina Oolderhuuske: telefoon 0475 - 58 86 86, fax 0475 - 58 26 52 of e-mail 
info@oolderhuuske.nl Mocht onverhoopt het veer toch niet varen, dan vindt u aan het eind van deze 
route een alternatief. 
 



 
Na overzetting met het veer:  
53. Einde fietspad, fietspad links van de weg volgen.  
54. Einde fietspad bij verkeerslichten voorrangsweg oversteken fietspad linksaf.  
55. ***Plaatsnaambord Roermond***  
56. 1e weg rechtsaf “Leropperweg”.  
57. Doorgaande weg volgen.  
58. ***Plaatsnaambord “Lerop”***  
59. Volg de hoofdstraat door Lerop en rijdt ook het dorp weer uit  
60. Niet wanhopen, maar het is een heel eind tot St. Odiliënberg.  
61. ***Plaatsnaambord “St. Odiliënberg”***  
62. Op kerkplein, voor “Frans Huijerjans” linksaf. “Raadhuisstraat”.  
63. Einde links, voorrangsweg oversteken en linksaf het fietspad op.  
64. 1e weg rechtsaf.  
65. Doorgaande weg volgen,; bij driesprong (bij: knooppunt 76!) linksaf.  
66. ***Plaatsnaambord “Melick”***  
67. Einde weg rechtsaf “Groenstraat”.  
68. Linksaf de Apollolaan inrijden.  
69. Doorgaande weg volgen, en terug naar “Apollocentrum” (= het eindpunt).  
 
 
Alternatief, als het veer onverhoopt toch niet vaart:  
Mocht het overzetten met het veer te veel tijd in beslag nemen of niet mogelijk zijn, dan bestaat er de 
mogelijkheid voor het nemen van een alternatieve route. Deze route is ongeveer 5,5 km langer.  
1. Weg terug, einde weg linksaf richting “Osen”  
2. Doorgaande weg volgen.  
3. ***Plaatsnaambord “Osen”***  
4. 1e weg linksaf richting “Linne” (bord doodlopende weg)  
5. Doorgaande weg volgen, na sluis, stuw en waterkrachtcentrale klinkerweg linksaf, gaat over in            
     asfaltweg.  
6. Doorgaande weg volgen, na bruggetje rechtdoor  
7. ***Plaatsnaambord “Linne”***  
8. 7e weg rechtsaf “Maasstraat”  
9. Kruising rechtdoor “Groenstraat”  
10. Doorgaande weg volgen, verkeerslichten fietspad linksaf  
11. 1e weg rechtsaf, spoorwegovergang linksaf  
12. Na bocht “Berkenallee” volgen  
13. Doorgaande weg volgen, voorrangsweg rechtsaf (bij wegkruis).  
14. Verder met punt 59 van de normale route! 
 


