428 HERKENBOSCH 11 km
www.wandelgidslimburg.com

Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u door het prachtige 1800 hectare grote Nationaal park De
Meinweg. U wandelt over onverharde paden door bossen en de prachtige heide die in augustus in bloei
staat. U passeert o.a. het prachtige Melickerven en de Rolvennen. Vanaf een uitkijktoren heeft u prachtige
uitzicht over de heide, die niet alleen in de bloeiperiode maar het hele jaar mooi is. Onderweg passeert u
enkele zitbanken en het bezoekerscentrum de Mijnweg. U kunt hier ook starten (Mijnweg 2, Herkenbosch)
starten en dan pauzeren bij de sfeervolle Venhof.
Startpunt: Parkeerplaats Rijstal restaurant Venhof, Venhof 2, Herkenbosch.
Gps afstand: 11000 m. Looptijd: 2.30 uur Hoogteverschil: 20 m.

428 HERKENBOSCH 11 km
1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u L. Bij
de uitgang bij de twee pilaren waarop een paard
staat, gaat u R (50/W/geel-rood) de brede bosweg
omhoog. Steek voorbij infozuil de niet meer in
gebruik zijnde spoorlijn over en loop RD
(50/W/geel-rood). (De spoorlijn, genaamd de Ijzeren
Rijn, verbindt de haven van Antwerpen en het Duitse
Ruhrgebied (Mönchengladbach). De spoorlijn werd in
de vorige eeuwen gebruikt voor goederenvervoer.
Een deel van de spoorlijn is buiten gebruik, een groot
deel wordt nog wel gebruikt voor goederen- en
reizigersvervoer. Bijvoorbeeld het baanvak Weert –
Roermond wordt dagelijks door vele personen- en
goederentreinen bereden. Het deel van Roermond tot
de Duitse grens is sinds 1991 niet meer in gebruik. In
het hier vlakbij in het natuurgebied de Meinweg
gelegen gehucht Vlodrop – Station
was een
spoorwegemplacement en een station dat gelegen
was op de grens met Duitsland. Nu gaat het
goederenvervoer van de Antwerpse haven naar het
Duitse achterland over de Montzenroute: een
spoortraject dat 50 km langer is dan de IJzeren Rijn
en een aantal steile hellingen heeft. Wie in de
Voerstreek heeft gewandeld, heeft zeker één van de
hoge viaducten en tunnels van deze spoorlijn gezien.
België wil graag het goederenvervoer weer over de
Ijzeren Rijn laten lopen. In Nederland is men daar
niet zo gelukkig mee).Aan de 3-sprong voorbij
veerooster en bij wandelknooppunt (wkp) 50 gaat
u L (51/W) over de veldweg met links een weiland
en rechts de bosrand. U passeert rechts de
herinneringszitbank aan Pieter. De veldweg buigt
naar rechts en negeer dan breed zandpad
(ruiterpad) scherp rechts en loop RD (51/W) met
rechts van u de bosrand. Aan de Y-splitsing voor
dikke eik en bij bord “Zone” gaat u L
(51/ruiterroute 31) over de zandweg/veldweg.
(Een eindje verder passeert u links een mooi ven).
De veldweg/zandweg buigt naar rechts. Meteen
daarna gaat u aan de 4-sprong bij ijzeren
doorgang en grenspaal nr. 407 B L (51/geel-rood)
over het smalle pad en u passeert meteen rechts
het grote mooie Melickerven. (Een klein deel van
het ven ligt op Duits grondgebied. Bij “strandje” staat
een picknickbank, een schilderachtig plekje). 25
Meter voorbij “strandje” en picknickbank gaat u
aan de 3-sprong bij wkp 51 L (52/geel-rood) met
even verder links van u weer een groot mooi ven.
2. Na 300 m. gaat u aan de 3- sprong bij grote
zitbank en ruiterknooppunt 32 RD (52/W/rr33).
Negeer zijpaden. Bij wkp 52 gaat u verder RD
(27/W). U passeert in de bosrand een klaphek.
Volg nu het brede pad dat voor de spoorlijn
(Ijzeren Rijn) naar rechts (27) buigt met rechts
van u in het bos het Golfterrein Herkenbosch. Na
200 m. steekt u L (27) de spoorlijn over en volg

de veldweg/zandweg met rechts van u een grote
loods horend bij industrieterrein Roerstreek. Na
50 m. gaat u L (27/geel-rood/rr34) over de
bosweg. Aan de schuine T-splitsing, waar het
brede pad naar rechts buigt, gaat u R (27/W/rode
driehoek). 100 Meter verder loopt u RD over het
brede zandpad tussen de palen door. Na de palen
loopt u bij ruiterknooppunt 34 RD (75) over het
brede zandpad tussen de paarden hindernissen
door. (Vinden er op de hindernisbaan activiteiten
plaats, ga dan over het tweede bospaadje L
(27/W/geel-rood). Aan de T-splitsing aan de bosrand
gaat u L (27/W) over het smalle paadje dat parallel
loopt aan de rechts gelegen veldweg. Ga dan verder
bij **** in dit punt). Aan het einde van de
hindernisbaan gaat u bij picknickbank L over het
smalle paadje dat parallel loopt aan de rechts
gelegen veldweg. Negeer bospaadje links. ****
Aan
de
kruising,
net
vóór
de
hoogspanningskabels, gaat u bij wkp 27 R (28/W)
over de veldweg. (U loopt nu parallel aan de
hoogspanningskabels). Negeer zijpaden.
3. Na 400 m. steekt u schuin links de asfaltweg
over en loop dan bij wkp 28 RD (39) over de brede
bosweg langs de zitbank. Vlak daarna aan de 5sprong bij hoogspanningsmast, houtsculptuur
van Napoleon en wkp 39 gaat u RD (62) over de
brede bosweg. Na 40 m. gaat u R over het smalle
pad. Negeer zijpaadje links en negeer meteen
daarna bij houtsculptuur “hand en adder”
zijpaadje rechts en loop verder RD (pijI) onder de
hoogspanningskabels door. Aan de T-splitsing
gaat L (pijl). Meteen daarna gaat u R (pijl) door de
rand
van
het
donkere
naaldbos.
Bij
houtsculptuur “mijn Beatrix” buigt het pad rechts
omhoog en loop onder de hoogspanningsmast
door. (De Staatsmijn Beatrix was de laatste (vijfde)
Nederlandse steenkolenmijn die gebouwd werd. In
1953 viel de beslissing om hier in deze omgeving te
starten met de bouw. In 1955 werd begonnen met
boren van de twee schachten. In 1960 werd de
eerste kolenlaag doorsneden. In 1962 werd de bouw
stilgelegd. Men had toen een diepte van 710 meter
bereikt. De schachten werden afgedekt door
betonnen deksels. Tijdens de bouw van de
schachten werd duidelijk dat aardgas en aardolie de
rol van steenkool zouden overnemen. Mijnbouw in
Nederland was niet meer rendabel. De bedoeling
was dat het gangenstelsel van de nieuwe mijn
uiteindelijk zou aansluiten op het gangenstelsel van
de hier vlakbij in de Duitse plaats HückelhovenRatheim gelegen steenkolenmijn Sophia-Jacoba
(1914 -1997), die toen voornamelijk in Nederlandse
handen was). Beneden aan de T-splitsing gaat u L
(pijl) omhoog. Vlak daarna gaat u aan de 4sprong bij schuilhut R en volg het kronkelende

smalle pad dat onder de hoogspanningskabels
doorloopt. Aan de T-splitsing gaat u L. Aan de
ongelijke 4-sprong gaat u R (geel-rood/pijl/62).
(Links staat hier het wandelmarkeringspaaltje).
Negeer vlak daarna bij houtsculptuur “spoorlijn”
zijpad links. (U verlaat hier de route van de pijl).
Steek de asfaltweg over en ga bij wkp 62 L (63)
over het fietspad. Meteen daarna gaat u R (63) en
u passeert rechts een grote parkeerplaats en
links het bezoekerscentrum Mijnweg/brasserie
de Boshut.
4. Bij houtsculptuur “adder” loopt u RD over de
veldweg. Aan de T-splitsing bij houtsculptuur
gaat u L (pijl 63) door de eikenlaan. Na 100 m.
passeert u het Bosbeekje. Negeer veldweg
rechts. Aan de kruising bij het Venbeekje loopt u
RD over het brede graspad verder door de
eikenlaan. Bij bungalows van vakantiepark
Reewoude buigt het pad naar rechts. (U passeert
meteen rechts een zitbank, die aan een vijver met riet
staat). Aan de 3-sprong gaat u R met links van u
het vakantiepark en rechts een weiland. Aan het
eind van het vakantiepark loopt u RD over het
brede graspad. (Mogelijk (kleine kans) is het
graspad omgeploegd). Aan de T-splitsing gaat u L
over de veldweg. Aan de 4-sprong gaat u RD (pijl
63/geel-rood) met rechts van u de bosrand. (Na 20
m. passeert u een groot in de bosrand staand wild
zwijn (houtsculptuur)). Aan het eind gaat u door
het klaphek en u loopt het natuurgebied de
Meinweg binnen. Meteen daarna gaat u aan de
kruising bij wkp 63 RD (geel-rood/pijl) over de
licht stijgende bosweg. Aan de 3-sprong bij
wandelmarkeringspaal gaat u RD (71/geel-rood)
verder omhoog.
5. Boven aan de 3-sprong loopt u RD (geel-rood)
en u steekt meteen de niet meer in gebruikte
zijnde spoorlijn (Ijzeren Rijn) over. Let op! Meteen
daarna gaat u aan de ongelijke 4-sprong bij
ruiterknooppunt 88 bij bord “fietsroute 89” en
fietsroute “Nat. Park Mijnweg” schuin R (rr 61)
over het brede licht stijgende bospad. (U verlaat
hier de geel-rode route en volgt dus NIET de
fietsroutes). Aan de 3-sprong gaat u RD (rr61). Bij
de volgende 3-sprong bij ruiterknooppunt 61 gaat
u L (rr14). Neem nu het eerste pad schuin R
(rr14). Steek de brede bosweg over en loop RD

(rr14) over het zandpad, dwars door de mooie
heide. Aan de kruising in de bosrand gaat u RD
(rr14) over de bosweg. Negeer zijpaden. Steek bij
ruiterknooppunt 14 de asfaltweg over en loop RD
(rr13). Let op! Na 5 m. gaat u R (pijl 66) over het
smalle
bospad.
Aan
de
T-splitsing
bij
boomzitbank gaat u R (pijl 66) over de brede
zandweg.
6. Na 25 m. gaat u L (pijl 66) over het pad, dwars
door de Herkenboscherheide Aan de T-splitsing
bij wkp 66 gaat u L (67). Negeer meteen bij bruin
verbodsbordje (fietsen) en afsluitboom zijpad
rechts. Na 50 m. loopt u bij picknickbank en
geluksplekje nr. 14 RD (67) over het brede
zandpad. (Als u hier R over het smal paadje gaat,
dan komt bij het prachtige ven genaamd Rolven). Na
200 m. passeert u rechts weer een mooi ven
horend bij de Rolvennen. Na 400 m. gaat u aan de
3-sprong bij wkp 67 en boomzitbank RD (50/W).
Volg nu nog 1,4 km. het pad door de glooiende
prachtige heide. Aan de kruising bij grote
picknickbank gaat u RD (50/W) omlaag. (Als u hier
L gaat, dan komt u na 200 m. bij een hoge
uitkijktoren waar u mooi uitzicht over de heide heeft.
Hier staat ook een zitbank, geluksplekje nr. 13).
Negeer zijpaden en volg nog 600 m. het pad RD.
Via betonnen brug steekt u het Bosbeekje over.
Aan de T-splitsing bij wkp 50 gaat u bij
veerooster L (25/geel-rood) over de veldweg. Een
eind verder steekt u weer de Ijzeren Rijn over.
Meteen daarna gaat u voorbij infozuil bij
verbodsbord L over de klinkerweg (inrit) en u
komt lopend langs de paardenstallen weer bij het
grote mooie sfeervolle houten chalet van de
Venhof waar u binnen of op het leuke terras nog
iets kunt eten of drinken. Brave honden zijn in het
gezellige chalet, waar bij koud weer de kachel
brandt, ook welkom.
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