
Melick Historisch 

Op deze rondlopende wandeling door de historische kern van Melick - waar mensen zich als sinds de 

Romeinse tijd vestigen - en het omringende landschap kan de bezoeker de bewogen geschiedenis 

van de regio al wandelend leren kennen. Het startpunt van de route is op het kerkplein. 

Lengte: ca. 7,8 km 

 

Kerkplein Melick 

Melick ligt net als Herkenbosch op een heuvelrug langs het Roerdal, en kan terugzien op een oude en 

rijke historie. Naast de vele vondsten uit de prehistorie - vanaf het Paleolithicum - is het rijk aan 

overblijfselen uit het Romeinse verleden. Met name in Melick - het Romeinse Mederiacum - zijn enkele 

Romeinse grafvelden blootgelegd en zijn sporen aangetroffen van Romeinse bewoning.  

Naast de oude schriftelijke vermelding van Melick op een Romeinse stafkaart, komen we het dorp 

tegen in een akte uit het jaar 858. Dan schenkt Lotharius II de Mons Petri (de kerk met heuvel van St. 

Odiliënberg) met tal van mansi in verscheidene dorpen, waaronder ook Malicolicol (Melick), aan 

Hungerus, de bisschop van Utrecht.  

In het begin van de elfde eeuw komen we voor het eerst Melika und Herckenbusch tegen, die vanaf 

dat moment onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn in één Schepenbank.  

Tot 1494 behoorden beide dorpen tot het Hertogdom Brabant. Toen verwierf de Hertog van Gulick 

het pandschap van Wassenberg, waartoe ook Melick en Herkenbosch behoorden. In het Verdrag van 

Venlo in 1543 werd het land van Wassenberg definitief overgedragen aan de Hertog van Gulick. Deze 

situatie bleef zo tot het binnenvallen van de Franse troepen in 1794.  

Tijdens de Franse periode werd de gemeente ingelijfd bij het Departement van De Roer. In deze 

periode werd de naam Melick en Herkenbosch veranderd in Mairie de Herkenbusch. Dat was maar 

van korte duur, want nog geen vijftien jaar later werd dat weer teruggedraaid.  

Na inlijving bij de Franse Republiek, kwam Melick en Herkenbosch in 1815 bij het koninkrijk van 

Pruisen. Op 16 oktober 1816 gingen Melick en Herkenbosch over naar het Koninkrijk der Nederlanden, 

onder de naam Gemeente Melick en Herkenbosch.  

Tijdens de revolutie in de Zuidelijke Nederlanden was de gemeente van 1832 tot 1839 onder 

heerschappij van de koning van België, waarna ze terechtkwam bij het Hertogdom Limburg, als 

onderdeel van het koninkrijk Nederland.  

 



 

St. Andreaskerk 

De eerste steen van de St. Andreaskerk werd gelegd op 17 oktober 1954, de inzegening vond plaats 

op 7 oktober 1956 door deken Verstappen.  De georiënteerde pseudo-kruisbasiliek heeft een grote 

vieringtoren. De bakstenen kerk is uitgevoerd met rondbogen. Het bankenplan is axiaal met een 

centraal middenpad. 

 

- Met de rug naar de kerk slaat u linksaf de Kerkstraat op. Bij de dorpstraat slaat u linksaf. U slaat 

rechtsaf de Steeg in. Vervolg deze lus tot u weer op de Dorpstaart uitkomt. Sla vervolgens 

rechtsaf de Dorpsstraat in. Vervolg deze weg tot deze overgaat in de Melicker Oheweg. U blijft 

deze weg volgen in oostelijke richting. Na enige tijd gaat deze weg over in de  Muyterweg. 

Vervolg deze weg tot aan de Hammerhof. 

-  

-  

Hammerhof  

 Carré boerderij daterend uit de 16e eeuw. 

- Bij de T splitsing slaat u linksaf. Aan u rechterkant ligt het landbouwmuseum. Aan u linkerkant ligt 

de Prins Bernhardmolen.  

Prins Bernhard Standerdmolen 

 Standerdmolen. Korenmolen gebouwd in 1999. 

- Vervolg u weg tot bij de T splitsing. Sla rechtsaf de Waterschei op. Aangekomen bij de 

Groenstraat slaat u linksaf. Vervolgens rechtsaf de Apollolaan. Vervolg deze weg tot aan de Jhn F 

Kennedylaan. Sla hier linksaf. Vervolg deze weg tot aan de Van Sonsbeecklaan. Sla rechtsaf de Dr. 

Nolenslaan in. Vervolgens de Oranjelaan tot aan de Heinsbergerweg. Steek deze over en vervolg 

deze in zuidelijke richting tot u bij de Kerkberg uitkomt. Sla hier rechts af. 

Neogotische Kerkhofkapel 

Neo-gotische KERKHOFKAPEL aan de rand van het kerkhof te Melick, gemeente Roerdalen, boven op 

de Kerkberg. De kapel maakte oorspronkelijk als de middelste van drie straalkapellen deel uit van de 

parochiekerk van Melick, die boven op de Kerkberg gelegen was. De neo-gotische kerk werd gebouwd 

door meestermetselaar Martinus Pollard uit Maasniel, naar een ontwerp van architect dr. P.J.H. 

Cuypers. De voorgangsters van de neo-gotische kerk werd in 1190 reeds genoemd, omdat de kerk in 



Melick de pastoor deelde met Herkenbosch. In 1795 werd Herkenbosch onafhankelijk en hield deze 

verbinding op. Bij archeologisch onderzoek in 1949 werd door Glazema een 13de eeuwse zaalkerk 

met absidiale afsluiting aangetroffen. De fundamenten bestonden uit maaskeien. In deze resten 

werden enkele Romeinse overblijfselen gevonden, maar van een houten kerk hoegenaamd niets. De 

oude kerkklok heeft het jaartal 1337, zodat waarschijnlijk in dat jaar een toren heeft gestaan. Op een 

schets uit 1860 is de toenmalige kerk te zien. Dit was een romaanse kerk, die met verschillende 

bouwmaterialen was opgemetseld. Onder meer werden veldbrandstenen en oude Romeinse 

dakpannen benut. De zaalkerk bestond uit vier traveeën; de toren was gedekt met een naaldspits. In 

de 19de eeuw werd de oude kerk in drie fasen gesloopt en vervolgens vergroot herbouwd naar 

ontwerp van P.J.H. Cuypers. De plannen voor de nieuwbouw stamden uit 1853, maar de eerste steen 

werd pas gelegd in 1867. Het priesterkoor werd voorzien van drie straalkapellen. In de periode 1882-

1884 werd het schip gebouwd en in 1891 werd door architect Kayser de toren gewijzigd en verhoogd. 

In 1894 werd de nieuwe kerk geconsacreerd door mgr. Paredis. Op 4 februari 1945 bliezen de 

terugtrekkende Duitsers de toren op. Hierna bleef Melick nog enige tijd in de frontlinie liggen, waarbij 

de Engelsen met artillerievuur de rest van de kerk in puin schoten. 

De KERKHOFKAPEL heeft een zeshoekige plattegrond in een bouwlaag onder een ingesnoerd tentdak 

met een bitumen dekking. Op het dak staat een ijzeren kruis. De kapel is opgetrokken in baksteen. Het 

metselwerk is in staand verband uitgevoerd. Drie van de zes gevels zijn gecementeerd. Aan de 

achterzijde bevindt zich in een nis een gevelsteen ter herinnering aan de inwijding van de kerk in 

1884. Op de hoeken van de gevelvlakken bevindt zich steeds een tweeledige steunbeer met twee 

natuurstenen afdeklijsten. De kapel heeft in haar gehele omtrek zowel een risalende plint met 

natuurstenen afdeklijst/regenlijst als een horizontale natuursteenband, die eveneens als regenlijst 

dienst doet. Onder de dakrand loopt een band van natuursteen die tevens het dak ondersteunt. De 

gevelopeningen zijn spitsboogvormig en hebben dorpels en treden van natuursteen. De vensters 

hebben gele glas-in-lood ramen. De spitsboogvormige entree is tweevoudig getrapt. Bij de entree 

resteren bovendien aan iedere kant natuurstenen basementen, die als dragers en verbindigen met de 

vroegere kerk dienst deden. Deze basementen komen eveneens terug bij de voorste steunberen. 

 

- De kerkberg afkomende steekt u de Heinsbergerweg weer over. Vervolg u route over de 

Dorpsstraat. Bij de Kerkstraat slaat u linksaf. Waarmee we aan het einde zijn van de route. 

 


