Trage Tocht Herkenbosch
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Nationaal Park De Meinweg
We maken een prachtige wandeling door Nationaal Park De Meinweg, steeds dichtbij de
grens met Duitsland. Op het grootste deel van de tocht komen we geen kip tegen. Wat
een rust! De naam Meinweg is ontstaan uit het Keltische woord 'gemeyne', wat
'gemeenschappelijk' of 'samen' betekent. Veertien dorpen bestuurden en gebruikten het
gebied. Vanaf de rand van Herkenbosch lopen we door het bos Zandbergen naar
Brasserie De Boshut. De route vervolgt tussen de (asperge)velden naar de rand van bos.
We lopen even langs de fameuze IJzeren Rijn van Antwerpen naar Mönchen-Gladbach en
over een smal paadje door een mooi bos met dansende bomen. Daarna komen we in het
glooiende halfopen bos- en heidelandschap langs de Honingsberg. In het
begrazingsgebied lopen Schotse Hooglanders en IJslandse Pony's. Het tweede deel van
de tocht komt door het leefgebied van de adder. We lopen langs de Kombergen en over
een mooi pad vlakbij de Duits-Nederlandse grens langs vennen met klinkende namen als
Elfenmeer, Vossenkop en Rolvennen. Deze vennen zijn ontstaan door turfwinning. Op de
terugweg is het goed en comfortabel uitrusten bij café Rijstal Venhof. Via het bos van de
Zandbergen keren we terug naar de rand van Herkenbosch.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de bushalte loop je terug naar de voorrangsweg, N570. Oversteken en rechts
aanhouden naar de parkeerplaats. Op de parkeerplaats direct een paadje het bos
inlopen. Op kruising met een breder bospad rechtsaf. Op driesprong bij bankje en
prullenbak rechtdoor. Dit brede pad blijven volgen. Je gaat onder een hoogspanning
door. Dan op een splitsing bij een houten schuilhut rechtdoor, breed bospad. Op een
volgende, schuine kruising rechtdoor richting knooppunt 62. Dit halfverharde bospad
blijven volgen tot asfaltweg. Oversteken en bij knooppunt 62 linksaf over het fietspad en
direct daarna rechtsaf richting Brasserie De Boshut. Je passeert het gebouw aan je
linkerhand en je volgt een karrenspoor tussen de velden. Aan het eind linksaf richting
knooppunt 63. Dit pad steeds volgen. Je loopt langs een bungalowpark en volgt het pad
met bochten. Daarna weer het grassige pad vervolgen tussen de velden tot het eind.
2. Hier ga je linksaf, een brede zandweg. Op kruising rechtdoor richting knooppunt 63.
Je loopt even langs de bosrand, dan kom je bij hekken. Langs een klaphekje en bordje
'De Meinweg' en direct daarna op kruising rechtdoor het bos in. Op een driesprong met
een pad naar links ga je rechtdoor richting knooppunt 71. Op een driesprong vlak voor de
spoorlijn rechtdoor het spoor over en direct daarna rechtsaf, een smal paadje parallel aan
het spoor. Dat pad ruim 500 meter steeds blijven volgen tot het eerste paadje naar links,
waar het pad iets van de spoorlijn afbuigt. Dat paadje volg je direct met een bocht naar
rechts. Je komt aan het eind uit op een breed bospad. Hier ga je linksaf. Op Y-splitsing
direct daarna links aanhouden, zandweg. Je passeert een blokhut aan je linkerhand. Dit
pad volgen tot het eind.
3. Hier ga je rechtsaf. Dit pad steeds blijven volgen, zijpaden negeren. Je passeert een
veerooster en je gaat rechtdoor. Op een driesprong met een pad naar rechts ga je
rechtdoor licht omhoog. Je gaat opnieuw een veerooster over en je vervolgt het pad
rechtdoor. Hierna op een driesprong met een bankje aan je rechterhand ga je nog even
rechtdoor. Kort daarna op een brede kruising vlak voorbij paardenknooppunt 73 linksaf,
geel-rode markering. Een pad naar links negeren. Doorlopen tot een kruising. Hier ga je
linksaf. Direct daarna kruis je een smal ruiterpad. Je passeert een veerooster en je
vervolgt dit pad. Nu neem je het eerste pad naar rechts in de richting van een metalen
draaihekje. Door het hekje en het pad rechtdoor vervolgen. Je kruist een asfaltweg en je
gaat rechtdoor. Een pad naar rechts negeren en doorlopen tot een hek voor de hei. Hier
ga je rechtsaf. Je komt uit op een asfaltweg.
4. Hier ga je linksaf en alweer snel linksaf richting bankje en afsluitboom. Je passeert
die afsluitboom en een bordje 'De Meinweg', gaat door een klaphekje of over een
veerooster en je volgt een pad over de hei. Op de eerste kruising rechtsaf, langs een
bordje 'Fietsen niet toegestaan'. Dit pad blijf je volgen. Een pad naar rechts negeren. Bij
een informatiebordje over de beschermde adder met het pad meebuigen naar rechts.
Even verder weer meebuigen naar links. Dit pad ruim 900 meter steeds maar blijven
volgen tot een driesprong voor een metalen draaihekje. Hier links aanhouden door dat
draaihekje, een smaller paadje. Je passeert een vennetje aan je linkerhand. Het paadje
gaat iets omhoog en dan op een Y-splitsing rechts aanhouden. Dit paadje komt al snel uit
op een ander paadje. Hier ga je rechtdoor.

5. Dit paadje blijf je bijna 2 km lang steeds maar volgen. Je passeert halverwege aan je
rechterhand een houten brug naar rechts. Bij een ven aan je rechterhand volg je het pad
met een ruime bocht naar links in de richting van een ander ven. Je komt aan het eind
langs een afsluitboom op een ander pad. Hier ga je rechtsaf, een breed pad. Je passeert
al snel een picknickbank aan je linkerhand. Doorlopen tot knooppunt 67 bij een bankje.
Hier ga je rechtdoor, het brede rechterpad aanhouden. Steeds dit pad blijven volgen. Je
passeert een pad naar links richting uitkijktoren. Je gaat een betonplaten bruggetje over
en je vervolgt het rechterpad, verboden voor fietsers. Je passeert een slagboom en je
loopt door tot het eind bij knooppunt 50. Hier ga je linksaf over een veerooster en je volgt
een brede halfverharde weg.
6. Je gaat het spoor over en dan neem je de eerste weg naar links naar Rijstal Venhof.
Bij het café loop je langs de parkeerplaats terug naar de weg. Daar ga je linksaf. Nu het
eerste smalle paadje naar rechts negeren. Op kruising rechtsaf, brede halfverharde
bosweg met fietspad. Je gaat verderop het bos uit en dan direct daarna bij knooppunt 27
linksaf. Steeds rechtdoor langs de bosrand tot een asfaltweg. Hier oversteken en rechtsaf
over het fietspad. Je neemt het eerste paadje linksaf het bos in langs een bordje
'hondenlosloopgebied gemeente Roerdalen'. Kort daarna op schuine kruising rechtdoor.
Op volgende kruising ook rechtdoor. Aan het eind rechtsaf. Doorlopen tot de asfaltweg.
Hier ga je linksaf over het fietspad. Je bent weer terug bij de parkeerplaats.
Voorrangsweg oversteken en rechtdoor terug naar de bushalte.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/openbaar vervoer
Herkenbosch, bushalte van der Landelaan, lijn 62 van/naar station Roermond.
Parkeren
Herkenbosch, parkeerplaats op de hoek Melicker Venweg/ Keulsebaan. Parkeerplaats bij
Bezoekerscentrum/Brasserie De Boshut, Meinweg 2, 6075 NA Herkenbosch.
Lengte van de wandeling
16 km.
Horeca onderweg
Brasserie/Bezoekerscentrum De Boshut, http://www.deboshut.nl/ en Rijstal Venhof,
http://www.venhof.nl/site/index.php.
Percentage verhard-onverhard
5%-95%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-herkenbosch/15652/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Rob Wolfs. Lopen door landelijk Limburg. € 14,95, ISBN: 978-90-78641-48-3. In deze
wandelgids rekent Rob Wolfs af met het vooroordeel dat Noord- en Midden-Limburg
slechts gebieden zijn waar je doorheen moet rijden om in Zuid-Limburg te komen. In 18
prachtige routes laat hij zien dat het de moeite loont om eerder uit te stappen. Kuier door
pittoreske plaatsjes in het Maasdal en ontdek de wouden rond de Limburgse meren. Een
onontdekte wereld waar de schaapsherderin haar schapen hoedt en menig café over
een duimendikke bierkaart beschikt. Een lofzang op landelijk Limburg. De gids is
verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl

