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Praktische informatie:

Afstand: 8 km
Soort: stadsrondwandeling

Startpunt:
station Roermond
Stationsplein 8
6041 GN Roermond
Coördinaten: 51°11'33" N   5°59'37" E

Horeca:
In centrum 1. Vanuit stationshal gelijk LA, volg weg (langs fietsenstalling) 

evenwijdig aan spoor. Aan einde van parkeerplaats (bij P en 
R-klok) na slagboom en rechterbochtje LA, asfaltweg, verderop 
fietspad, nog steeds langs spoor. Na dalende rechterbochten aan 
einde LA. Aan einde weg oversteken en LA. 10m voor spoor op 
hoek van laag muurtje RA (Kapellerlaan 48a en 50a), tegel-  
verderop asfaltpad met links Roer. Aan einde LA, via brug Roer 
over en kort daarna (voor benzinestation) schuin LA, tegel/
asfaltpad, kort daarna even langs spoor. Na brugje en trap op 
kruising RD park in en blijf asfaltwandelpad door park volgen.  
Na lange flauwe rechterbocht op kruising bij ingang Kasteeltje 
Hattem LA. Voor spoor RA klaphekje door en loop pad met ruime 
rechterbocht om natuurgebied rechts van u uit (ruim 1km), 
laatste stuk gaat langs bosrand. 

2. Aan einde na klaphekje met knikje RD (Nationaal Herdenkings-
park Roermond) en blijf RD gaan. Naast metalen zuilen op Y-split-
sing LA. Na rechterbochtje bij lantaarnpaal (lp) 9737 LA, tegelpad. 
Drukke weg, fietspad en grasstrook RD oversteken en even voor 
vijver RA. Loop nu tegen de klok in bijna volledig rondje om vijver. 
Zoek er even naar: bij lp1840 scherp RA en op pleintje voor flat 
De Plataan LA. Na lp4558 voor woonblok De Beuk RA, verderop 
volgen bij De Linde paar S-bochten en blijf daar straat met nog 
wat bochten volgen. Aan einde RA en na 10m, bij grijze elektra-
kast en lp5900, RA, verderop smalle groene brug over. 

Een groene stadswandeling mag je dit zeker noemen: al na ruim een 
kwartier wandelt u door een prachtig park, langs Kasteeltje Hattem en door 
een schitterend natuurgebied naar en door de vele groenstroken en parken 
die de Roer en haar zijarmen begeleiden naar haar monding in de Maas.

Na het groene deel van deze wandeling wordt het een gezellige tippel  
langs de Jachthaven (met terrasje aan het water) en door het oude cen-
trum. U komt daar langs de Prinsenhof, de oude Munsterkerk en door het 
Abdijhof. Niet alleen in het centrum, maar ook op het horecarijke Stations-
plein kunt u voldaan neerploffen op een van de talrijke terrasjes.
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Honden: aan de lijn

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1342/8107

http://routefabriek.nl/routekaart/1342/8107
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3. Daarna RA, blijf hoog pad langs Roerarm volgen. Let op: in 
linkerbocht (kort daarvoor zag u rechts grote waterwerken) op 
Y-splitsing bij bordje 76B.035 RA, minder breed dalend pad.  
Blijf pad consequent volgen, na linkerbocht ziet u rechts weer 
Roer, links moerasje en gaat u bij picknickbank brugje over.  
Ruim 50m daarna RA, u blijft rechts Roer zien. Aan einde van 
halverhard pad bij sportvelden over asfaltweg verdergaan (rechts 
van deze weg is iets hoger gelegen leuk graspaadje te vinden). 
Aan einde van asfalt (en paar meter tegels) weg oversteken, aan 
overkant RA, bijna gelijk LA klaphekje door, volg dalend graspad 
langs brede sloot (r). Aan einde van die sloot RA en dijk opklim-
men en bovenaan LA, smalle betonrichel. Na stukje graspad niet 
verdergaan over die betonrichel maar naar links graspaadje door 
dal naar klaphekje volgen. Na dat klaphekje RA, volg wat verder-
op rechterbocht (Voorstad St. Jacob) en blijf weg flink stuk 
volgen. 

4. Bij huisnummer 86 (l) schuin RA en volg één van beide paden 
langs Roer, verderop komen paden samen. Na linkerbochtje RA en 
op kruising LA (De Ster). Wordt na rechterbocht Maasboulevard, 
links ziet u jachthaven. Na havenkantoor (met terrasje aan water) 
bij lp5587 op klinkerpad RD, na haakse rechterbocht pad langs 
Roer volgen (met hoogwater volgt u natuurlijk hoger gelegen 
weg). Na kademuur en enkel trapje naar links grote Steenen Brug 
over. Op kruising daarna RD (Brugstraat) en aan einde op Neer-
straat RA. Tegenover huisnr 54 LA (Paredisstraat, staat aan 
einde). Op Munsterplein RD. Direct na passeren van Munsterkerk, 
tegenover ingang van Prinsenhof (neem daarin even een kijkje), 
RA en kerkachterkant strak rechts van u passeren. Op Abdijhof LA 
en na onderdoorgang op Hamstraat RA. Loop deze straat helemaal 
uit, daarna ziet u schuin voor u het station.
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