
LUZENKAMPROUTE 

 

Deze route voert door het Bremmersbos, de Luzenkamp en een gedeelte van de 

Melickerheide. 

Houdt u bij het volgen van de route ook het bijgevoegde kaartje bij de hand.  

 

Beschrijving van deze wandeling. 

 

• Begin- en eindpunt: parkeerplaats Burg Golf Herkenbosch vlak na spoorlijn. 

• Lengte circa 6 km 

• Duur circa 2 uur 

• Bereikbaarheid: Vanaf Roermond rijdt u richting Herkenbosch-Vlodrop-Wassenberg. 

Nabij Herkenbosch slaat u direct na het eerste tankstation op de rotonde linksaf de 

Stationsweg op. U volgt deze weg tot direct voorbij de spoorlijn, waar u kunt 

parkeren bij de BurgGolf golfbaan. 

• Begaanbaarheid: De uitgezette wandeling is niet zwaar, maar ongeschikt voor 

rolstoelen of rollators. De wegen en paden zijn goed begaanbaar, grotendeels 

onverhard, doch tijdens regenrijke perioden plaatselijk modderig. Goed en 

waterdicht schoeisel is noodzakelijk. Vanwege braamstruiken, brandnetels en 

insecten is het niet verstandig om de route met blote armen en benen te lopen. 

Honden zijn toegestaan mits aangelijnd. 

• Typering: De route loopt door een gevarieerd en licht geaccidenteerd landschap 

waarin naaldbomen domineren. Verder zijn er veel beuken-, berken- en eikenbomen. 

Een gedeelte van de route voert langs een voormalig militair oefenterrein, dat 

vroeger in de volksmond “De Sjieve” werd genoemd. Deze naam is afkomstig van de 

aldaar aanwezige schietschijven. De militairen van de Ernst-Casimir kazerne in 

Roermond (voornamelijk recruten) hebben hier hun eerste schietoefeningen 

uitgevoerd vanaf ongeveer 1945 tot aan de opheffing van de kazerne in 1992. Het 

terrein was oorspronkelijk vrij open met enkele eiken- en dennenbosjes. Nu is het 

vrijwel geheel dichtgegroeid met jonge bomen.   

 

 



Routebeschrijving. 

 

U volgt de aangegeven route op het bijgevoegde kaartje tegen de wijzers van de klok in. De 

nummers bij de tekst corresponderen met de nummers op het kaartje. Vanwege de 

overzichtelijkheid staan niet alle nummers op het kaartje vermeld. 

 

1. De start is vanaf de parkeerplaats bij de golfbaan.                    U bevindt 

zich ten noorden van de spoorlijn, die vroeger van Antwerpen naar het Roergebied 

liep en die de naam IJzeren Rijn heeft meegekregen.              

Aan de overzijde van de spoorlijn 

bevindt zich een winterverblijf voor 

vleermuizen. Neem hier even een kijkje 

en keer dan weer terug naar het 

startpunt.      

     

     

         

2.      

     

         U steekt de weg over en gaat het pad 

langs de spoorlijn op.           U 

loopt nu een stuk langs de IJzeren Rijn. Deze voormalige 

goederenspoorlijn is in 1879 in gebruik genomen. Vóór 

1914 beleefde de IJzeren Rijn zijn hoogtepunt, maar 

door de Eerste Wereldoorlog kwam er danig de klad in: 

Nederland was neutraal en stond geen doorvoer toe van 

goederen tussen België en Duitsland die met elkaar in 

oorlog waren. Na 1918 bloeide het transport geleidelijk 

weer op en tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog 

waren er veel militaire transporten over deze lijn. 

Langzaamaan reden er echter steeds minder treinen op dit traject. Personenvervoer is 

er na de Tweede Wereldoorlog slechts zeer incidenteel voorgekomen. In 1991 werd de 

IJzeren Rijn buiten gebruik gesteld.       

                                                  

3. Na 400 meter verlaat u de IJzeren Rijn en u slaat vóór het rode 

bord met de tekst “Honden aan de lijn, etc.” rechts af. Na ca. 

250 meter gaat u bij een kruising rechtdoor het smalle pad op. 

U ontwijkt een omgevallen boom en komt na 200 meter uit bij 

een kruising waarbij u een karrenspoor en een fietspad moet 

oversteken. Zie punt 4. 

 

 

 

 

4. U steekt deze dubbele kruising over en u gaat 

rechtdoor. U vervolgt deze weg over een afstand van 

ongeveer 350 meter tot u weer op een kruising 



uitkomt.          

            

            

            

                

5. U gaat nu naar rechts. Aan de rechterzijde ziet u een rij grote beukenbomen en links 

een grote eik. 

 

  
 

6.      Na ca. 150 meter gaat u op een T-splitsing naar links. 

 

7.  Na ruim 100 meter gaat u vervolgens naar rechts (ruiterpad 5). 

 

  
 

8.  Vervolgens komt u na zo’n 150 meter bij een weg met 

een fietspad er langs. Hier gaat u linksaf. U ziet een 

bordje met Nordic Walking 2.  

 

 

 

 

 

 

9. U volgt deze weg over zo’n 150 meter en gaat dan weer naar links een pad op dat 

steil omhoog gaat. 

 



  
 

  

10.  Bij de tweede kruising (vijfsprong) na ongeveer 400 meter gaat u rechtsaf. 

 

11. Na het klaphek vóór de parkeerplaats Thuserhof gaat u linksaf: 

 

 
 

 

12. U volgt deze weg over een afstand van ongeveer 400 meter. Daarna gaat u weer 

door een klaphek linksaf. 

 

13.  Na amper 50 meter gaat u nog vóór de helling rechtsaf een smal paadje in. 

 

14. Dit smalle, soms slingerende pad volgt u over een afstand van ca. 450 meter. Het pad 

maakt hier een bocht naar links. Ongeveer 25 meter na deze bocht gaat u bij een 

kruising rechtsaf een breder pad op (karrenspoor). 

 

15. Na ongeveer 150 meter gaat u door een open poort. U ziet aan de linkerkant een 

oefenterrein voor (politie)honden. U gaat nog steeds rechtdoor. 

 

16.  Na ongeveer 500 meter over dit pad gaat u rechtdoor een (kronkelig) smal ruiterpad 

op (ruiterpad 18):   

  

17.  U volgt het ruiterpad en komt uit bij een bij een T-kruising, waar een roodwit 

hekwerk staat. Hier gaat u naar links en 50 meter verder weer naar links de verharde 

weg (Kloosterbaan) op. 

 

 



18.  Na 200 meter gaat u vervolgens linksaf de Effelderweg op. Deze buigt na 80 meter 

naar rechts. Ongeveer 10 meter verder staat een bruin bordje (laag bij de grond) dat 

linksaf de weg naar het Bezoekerscentrum De Meinweg aangeeft.  

 

19.  U gaat naar links deze onverharde weg op. Na ongeveer 400 meter passeert u een 

veerooster en komt u weer in het bos terecht. Links van het pad loopt een smal 

fietspad.    

 

20.  U gaat over dit fietspad lopen en volgt dit over een afstand van 2200 meter. Pas op 

voor de voorbij suizende fietsers!!      Helaas is nu niet 

meer te zien dat langs het eerste gedeelte van dit fietspad aan de rechterzijde het 

voormalige schietterrein “De Sjieve” gelegen heeft.   Dit militaire oefenterrein 

dankte zijn naam aan de schietschijven, die er indertijd lagen. In 1992 heeft Defensie 

het terrein afgestoten.    “De Sjieve” is in nog geen 20 jaar 

helemaal dichtgegroeid. Voor wandelaars is het nu nauwelijks meer toegankelijk. 

Vroeger was het een volledig open terrein met slechts enkele eiken- en dennenbosjes.

      In het fietspad liggen enkele hellinkjes en diverse 

kronkels.  

 

21. Op een gegeven moment (na 2200 meter) kruist het fietspad een bredere

 onverharde weg met een verhard fietspad er langs. Aan de overkant van de weg ligt 

een parkeerplaats.  

 

 
 

 

U gaat hier naar rechts richting Herkenbosch. Zie lage bruine bordje.  Na 

400 meter arriveert u weer bij de parkeerplaats bij Burg Golf Herkenbosch en is deze 

wandeling ten einde! 

 


