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3 routes getest

Als onverharde paden en weinig
fietsknooppunten geen probleem
zijn, kun je goed fietsen in de Meinweg

Nationaal park

De Meinweg
Voor De Meinweg geldt bij uitstek: klein maar fijn. Een oase van rust, waar
het heerlijk wandelen is door bossen en heidevelden met vennen – inclusief
boven het water zwevende libellen. De afwisselende omgeving lijkt gemaakt
voor fietstochten.
Tekst Kees Verplanke Foto’s VVV Midden-Limburg
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ationaal Park De Meinweg, even
klein als onbekend, kreeg pas in
1995 de status van nationaal park.
Het ligt ten zuidoosten van Roermond in een rechthoekige uitstulping van de grens, aan drie kanten
omsloten door Duitsland. Daar
merk je niets van, op de bewegwijzering en soms een slagboom na.
Alleen aan de westrand bij Herken
bosch zie je auto’s bij het grote vakantiepark
Elfenmeer en het villawijkje Reewoude. Verder
zijn er enkele boerderijen en Rijstal Venhof. Er
loopt alleen een fietspad dwars doorheen en de
zogenoemde IJzeren Rijn, de in onbruik geraakte goederenspoorlijn van Antwerpen naar het
Roergebied. De natuur herneemt zijn rechten:
het spoor groeit langzamerhand dicht.

Adders, zwijnen en gagel
Het plateaulandschap, met steile overgangen
tussen de terrassen, is uniek in Nederland.
Het ontstond door grintafzettingen van de
Maas en de Rijn. Aardbevingen langs de drie
breuklijnen die door het park lopen, gaven het
landschap zijn golvende karakter. Het gebied
werd eeuwenlang intensief beweid op ‘gemeine
weiden’, waarvan de naam is afgeleid. Het park
bestaat grotendeels uit uitgestrekte bossen,
heidevelden met vennen, grasweiden, akkers
en beekdalen. En al is het een klein gebied:
de variatie aan plant- en diersoorten (6500) is
enorm. Zo groeit er gagel, waar lokaal bier van
gemaakt wordt, en komen adders, wilde zwijnen
en vele soorten (nacht)vlinders en libellen voor.
De kans om een adder te zien is klein: er zijn er
nog maar zo’n 400. Ze warmen zich graag in de
zon op de zandpaden bij de Rolvennen. Wilde
zwijnen verschuilen zich overdag in de varens,
maar je ziet overal wroetsporen langs de paden.

Kastelen en boerderijen
Echt bekende bezienswaardigheden zijn er
niet, ook niet in de omgeving. Het bekendst is
de indrukwekkende kasteelruïne van Montfort,
die deels gerestaureerd is. Aerwinkel heeft
een mooie tuin, maar het kasteelgebouw is
privébezit. Daelenbroeck is wel toegankelijk;
je kunt er zelfs logeren en eten (zie Onze tips).
De natuurstenen Basiliek van de H.H. Wiro,
Plechelmus en Otgerus in Sint Odiliënberg, met
een dubbele toren, is onmiskenbaar de mooiste
kerk. De ligging op een heuvel met een intiem
kerkhof is prachtig, en het eenvoudige stemmige
interieur sfeervol. Het Roerstreekmuseum er-

De Rolvennen,omzoomd door hei,
zijn een van de hoogtepunten.

naast is alleen al vanwege het kleine verzilverde
12e-eeuwse Christusbeeldje en de schilderijen
van de kerk de moeite waard. Al fietsend zorgen
ook de typisch Limburgse boerderijen met een
binnenhof en een poort voor afwisseling, net als
enkele (water)molens. De plaatsen en dorpen
zelf spreken minder tot de verbeelding, al zijn
Vlodrop en Montfort zeker aardig voor een stop.
Apart zijn de zogenoemde Geluksplekken: 25
bijzondere, door de bewoners gekozen plekken
die iets speciaals hebben dat bijdraagt aan een
geluksgevoel. In het park zijn er vijf, onder andere bij een bankje bij de uitkijktoren en bij de
Rolvennen.

Let op de kleur
In het nationaal park zelf wemelt het van de
bordjes; soms staan er een handvol bij elkaar
en dreigt verwarring. Goed op de kleur letten is
de boodschap. Met de wandelknooppunten van
het wandelroutenetwerk kun je zelf een route
samenstellen. Volg dan de rood-gele wegwijzers.
Op de site van de VVV Midden-Limburg staan
enkele suggesties, net als voor fietsroutes.
Tip: waar geen wandelknooppunten zijn, kun
je gebruikmaken van de ruiterknooppunten.
Daarnaast zijn er de Meinvennen- (18,9 km)
en de Roode Beek-route (11,5 km), die door het
Deutsches Wanderinstitut gecertificeerd zijn
als ‘premium’ wandelroutes. Te lang? Vanaf 12
parkeerplaatsen zijn er ook korte routes van
enkele kilometers, zoals de (houten) beeldenroute vanaf De Boshut. Met de knooppuntenkaarten van Onze tips kun je zelf een route
uitzetten langs de bekende wit-groene bordjes.
Te paard volg je de bruine ruiterknooppunten.

INSIDER
Erik Honig
‘Aan de rand van
De Meinweg ligt
huisinhetbos.nl.
Dit huisje was voor
ons een prima
uitvalsbasis om
De Meinweg te
verkennen. Het ligt
in het groen, met
in de tuin de meanderende Roode
Beek: de grens
met Duitsland. Een
knus en rustig
adres. In de winter
moest de kachel
worden opgestookt; in voorjaar
en zomer moet het
er paradijselijk zijn.’
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Route 2 – 62 km

Fietsroute Klein Geluk
✶✶✶✶✶✶
Route 1 – 12,5 km

Liberation
Route
✶✶✶✶✶

We kiezen voor deze route vanwege
de combinatie van natuur en recente
geschiedenis. Voor meer variatie
hebben we twee vennen toegevoegd.
Vanaf De Boshut gaat het eerst door
open land langs enkele houten beelden, zoals van een ridderfiguur, en het
kabbelende Venbeekje. Smalle paadjes en bredere landwegen wisselen
elkaar af, net als bos, heide, grasland,
akkers en een enkele boerderij. Ook
steek je twee keer de rails van de
IJzeren Rijn over. We komen Herkenbosch in door de fraaie villawijk, waar
je je nog in het bos waant. Verderop
wordt het even saai. Tot we bij een
steen komen met een tekst van de
Liberation Route, over Russische
krijgsgevangenen in het dorp. Als je
de QR-code scant, hoor je over de
verschrikkingen die deze mensen
ondergingen: ze moesten de Duitse
verdedigingswerken graven. Aan de
dorpsrand is een monument met een
propeller en herinneringsplaquettes
aan vijf neergestorte bommenwerpers van de Britse Royal Air Force.
Het slot van de route voert tussen weilanden en langs het ven Turfkoelen in
het bos; één van de punten op de
Geluksroute. Het idyllische van deze
plekstaat in groot contrast met het
oorlogsgeweld eerder op de route.

Over de route
uu soort weg onverhard in het park,
verhard in Herkenbosch
uu landschap bos, heide en vennen
uu cafés De Boshut, Rijstal Venhof,
Herkenbosch
uu bewegwijzering wandelknoop
punten (rood-geel)
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Met de huurfiets van Boshotel Vlodrop starten we bij punt 56. Binnen een kilometer zijn
we in Duitsland, waar de knooppunten roodwit zijn. De bewegwijzering is bijna net zo
goed, al staat er weleens een ná een afslag.
Na het eerste knooppunt gaat het meteen
het bos in met een lange, soms steile klim
en over rechte paden. Na een snelle afdaling
voert de route door het saaie Wassenberg,
en door open land langs de weg naar Effeld,
de enige plaats waar iets te beleven is. Terug
in Nederland wordt het landschap aantrekkelijk: de weg kronkelt tussen akkers, wei
landen, boerderijtjes en voert door dorpen.
Ook steek je een paar keer de snelstromende Roer over. Na het niet onaardige Vlodrop

gaat het over kronkelende weggetjes,
omzoomd door bomen, langs de mooie
Limburgse boerderij De Moorsel en plaatjes
als Paarlo en Holst, waarvan alleen de naam
je even bijblijft en de rust. Vlak voor Sint
Odiliënberg gaan we richting Linne over een
fraai fietspad langs de bosrand, onverharde
paden langs boomgaarden en nog meer
grote boerderijen. Lunchen lukt niet echt in
Sint Odiliënberg: bij Café Smeets moeten we
het doen met een (overigens lekkere) tosti.
Naar Herkenbosch kronkelt de weg langs de
Roer, en tussen de landerijen zie je al van ver
de Prins Bernhard-molen. Herkenbosch
kenden we al, dus fietsen we door om te
eindigen met misschien wel het leukste stuk:
dwars door het bos, met veel draaien en licht
op en af. Tip: ruil het Duitse traject in voor
dat in het park. Zie reisgidsplus.nl.

Over de route

Picknicken is een goed idee.
In het park zijn maar enkele cafés.

Nationaal park De Meinweg

uu soort weg verharde weggetjes en
fietspaden, deels onverharde paden
uu landschap bos, akkers, weilanden,
boomgaarden, boerderijen, dorpen
uu cafés in de dorpen, De Boshut,
De Meuleberg
uu bewegwijzering fietsknooppunten
(rood-geel)

Van onze expert
Kees Verplanke

Onze tips

Route 3 – 21,5 km

Ronde Meinweg
✶✶✶✶✶

Vanaf station Vlodrop voert de route
het spoor over, omhoog het bos in. Na
een steile klim en afdaling opent het
bos zich voor een groot stuk heide, en
verderop voor een ven. Weer verder
herkennen we vanaf een uitkijkplateau
De Boshut, en lopen een traject van
route 1. Na De Boshut lopen we om
vakantiepark Elfenmeer heen en onder
hoogspanningsmasten door. Na knooppunt 60 slaan we richting 64 linksaf bij
een paarse wegwijzer en houden links
aan. De uitkijktoren op een heuvel is
terecht een ‘Gelukspunt’. Terug op de
knooppuntenroute (500 meter verderop) komen we bij het mooiste stuk: de
Rolvennen. Vooral bij het ven met het
steigertje is het genieten. Na 67 gaat het
rechts, links, rechts door het bos. Bij 65
slaan we linksaf tot aan de wegwijzer
naar ruiterknooppunt 61, die we vanaf
nu volgen. We gaan over de Honingsberg, en komen dan bij het hek van de
Sint Ludwigkapel waar we linksaf slaan
en al snel een bordje van een wandelknooppunt zien. Het is een flinke wandeling naar het voormalige klooster,
voorheen de verblijfplaats van Maha
rishi Yogi en zijn volgelingen. Via een
traject langs de bosrand steken we de
grens over naar de Dalheimer Mühle:
een mooi plekje, maar erg druk. Het
slotstuk over een vlonderpad door
drassig gebied is een fraaie finale.

over de route
uu soort weg onverharde paden,
vlonderpad
uu landschap bos, heide, vennen
uu cafés De Boshut, Dalheimer Mühle,
Hotel St. Ludwig
uu bewegwijzering wandelknooppunten (rood-geel), ruiterknooppunten
(bruin)

Kijk voor de drie routes en
meer tips op reisgidsplus.
nl. Overnachtingsadressen
bij het park zijn er weinig.
OVERNACHTEN
MONTFORT
1 Botervlieg
B&B met twee nette kamers
in knusse woning aan de
rand van het dorp, met
mooie tuin. Eén ruime kamer met eigen opgang, de
andere met gedeeld sanitair.
Gastvrije ontvangst. Diner
en kasteelrondleiding mogelijk. Bedandbreakfast.nl,
zoek op ‘botervlieg’.

Vanaf de Boshut loopt
de Beeldenroute langs
kettingzaagkunst.

2 Arendvlucht
Drie stijlvol ingerichte, comfortabele kamers (met magnetron en koelkast) in een
luxe villa. Prachtlocatie op
een heuvel met dito uitzicht.
Met terras en klein zwembad. Arendvlucht.nl
HERKENBOSCH
3 Daelenbroeck****
Romantik Hotel Kasteel
Daelenbroeck verdient zijn
naam ten volle. Het heeft
een heuse slotbrug en een
toren met kantelen. In de
toren zijn luxe, in historische
sfeer ingerichte kamers
ondergebracht; in de bij
gebouwen meer eigentijdse.
Sfeervolle brasserie en goed
restaurant. Daelenbroeck.nl
VLODROP
4 St. Ludwig*
Eenvoudig hotel aan het
eind van een 3 km lange boslaan. Met veel hout ingerichte kamers, waarvan maar
twee met eigen douche/wc.
Levendig restaurant met
klassiekers en seizoens-

specialiteiten als asperges
en wild. Stludwig.nl
KESSEL
5 Het Raadhuys
Prachtige design-B&B in het
mooi gelegen Kessel. Comfortabele, tiptop ingerichte
kamers met uitzicht op de
Maas. Geweldig ontbijt,
gastvrije ontvangst. De
afstand naar de Meinweg
waard. Het-raadhuys.nl
ETEN EN DRINKEN
HERKENBOSCH
1 De Boshut
Café-restaurant in het nationaal park, ingericht met natuurfoto’s en houtblokken.
Uitgebreide kaart en smakelijke gerechten. Ruim terras.
Informatiebalie van het park,
met onder meer kaarten.
MELICK
2 Bie Dave & Marie
Eigentijds ingericht restaurant naast een snackbar.
Smakelijk bereide klassiekers en verrassende gerechten. Houdt rekening met allergieën. Specialiteit: maak
je eigen verse carpaccio.
3 Oetsjpanning
De Meuleberg
Met uitzicht op de Prins
Bernhard-molen genieten
van koffie en een van de
vele zelfgemaakte vlaaien.
Museum met oude landbouwwerktuigen.
DALHEIM
4 Dalheimer Mühle
Populair en in het weekend

erg druk, groot café aan de
vijver van een werkende
watermolen op route 3.
Vlodrop
5 Boerderijhoeve
Schurenhof
Boerderij met uitgebreide
winkel met verse groenten,
fruit, eigen gagelbier en
andere natuurproducten.
Geniet in het knusse café
van koffie of een gagel
biertje met vlaai, of de
specialiteit Bienenstich
met kersen, weinig cake
en veel room. Op het terras
zit je tussen attributen uit
(over)grootmoederstijd.
VERHUUR EN TOEGANG
Fiets €9,50 per dag, mountainbike €15, e-bike €19,50
(Boshotel Vlodrop), entree
streekmuseum Sint Odiliënberg €2, kasteel Montfort €3.
KAARTEN
Falk Fietskaart Midden- en
Zuid-Limburg (met knooppunten) €9,50, Wandelroutenetwerk Roerdalen €2,95,
Fietsknooppuntenkaart
Noord- en Midden-Limburg
€2,95, Routebrochure Meinvennen en Roode Beek elk
€1,70, Klein geluk in Roer
dalen €1,70.
MEER INFORMATIE
np-demeinweg.nl
vvvmiddenlimburg.nl
ontdekroerdalen.nl
liberationroute.nl
roerdalen.nl
mooisteroutes.nl
toeractief.nl

Dankzij de wandelknooppunten
is verdwalen haast onmogelijk.
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