1118 BOUKOUL 16 km
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Tijdens deze gemakkelijke en grensoverschrijdende wandeling wandelt u over leuke (bos)paadjes naar de
buurtschappen Maalbroek en Asenray. U passeert in Asenray het terras Het Spikkerdal voor een pauze. Via
herinneringsmonument komt u bij de uitkijktoren Spik. Via leuke graspaadjes loopt u naar de buurtschappen
Straat en Thusenhof en dan struint u geruime tijd door de mooie bossen van het Nationaal Park De Meinweg. Dan
komt u bij het mooi gelegen Melickerven, een mooie pauzeplek met picknickbank (prachtige plekje). U steekt de
Duitse grens over en een eindje verder passeert u weer picknickbanken bij het ven. U wandelt dan door de bossen
van Naturschutzgebiet Luesekamp und Boschbeek. Via rustige wegen wandelt u terug naar de blauwe
bessenplantage, waar een leuk terras is. U kunt de wandeling ook starten in Asenray bij Het Spikkerdal, Spik 165a,
Asenray en dan na 12,5 km fijn lunchen bij Plantage Blankwater. Start de route dan in punt 2 vanaf ****. U kunt ook
starten op de parkeerplaats aan de rand van het Nationaal Park de Meinweg. Ga dan meteen voorbij Thuserhof nr.
25 Asenray L over de bos- grindweg. U kunt dan pauzeren na 10 km. Start dan bij **** in punt 3.
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Gps afstand 16000 m, looptijd 3.35 uur en hoogteverschil 38 m.

Startadres: Plantage Blankwater, Blankwater 12, Boukoul – Swalmen. Tel:06-13597916.
Bij de poort rijdt u de klinkerweg in en parkeer rechts op de parkeerplaats voor het terras. Alle dagen open vanaf 9
tot 17.30 uur. Zondag van 11 tot 17,30 uur. Rond Kerstmis drie weken gesloten

1118 BOUKOUL 16 km
1. Vanaf het terras, landwinkel en parkeerplaats
loopt u terug naar de klinkerweg en ga L met aan
beide zijden plantages met blauwe bessen. Aan
de 3-sprong bij toegangshek Landgoed Plantage
Blankwater, vakwerkschuur en wandelknooppunt
(wkp) 18 gaat u RD (91) over de asfaltweg. Na 100
m gaat u aan de 3-sprong, waar de asfaltweg naar
links buigt, bij wkp 91 R (15) over het bospad.
Meteen daarna aan de 4-sprong bij afsluitboom
gaat u R over het bospad. Aan de 3-sprong gaat u
L. Negeer zijpaden. Na 300 m gaat u aan de
kruising bij wkp 15 RD (14) omlaag. Aan de 3sprong, met rechts een heuvel, gaat u RD (pijl)
verder omlaag. Aan de 3-sprong onder de
hoogspanningskabels gaat u verder RD. Aan de
3-sprong bij wkp 14 gaat u L (10) over het brede
pad met links landgoed Melicker Hout waarop een
grote plas te zien is. Bij woning genaamd “t
Haambrook” (huisnr.3) gaat u RD over de smalle
asfaltweg. Aan de T-splitsing voor autoweg N280
(aansluiting op A52 richting Dusseldorf) gaat u R
(pijl). Aan de volgende T-splitsing gaat u L
(pijl/Laatweg). Negeer na 300 m bij wkp 10
doodlopende grindweg rechts. Meteen daarna
loopt u via het viaduct “Maalbroek” onder de
autoweg door. Let op! Aan de 3-sprong bij ANWB
wegwijzer gaat u L over het gras- grindpaadje dat
even verder een asfaltpad (voormalig fietspad)
wordt.
2. Neem dan het eerste asfaltpad R omhoog,
steek de doorgaande weg over en loop RD. Vlak
daarna gaat u aan de T-splitsing bij huisnr. 142 in
de buurtschap Maalbroek L over de asfaltweg.
Voorbij wildrooster/klaphek gaat u R (pijl/witrood) door het klaphek en volg het pad met links
de sloot. Aan de 3-sprong bij wkp 75 gaat u RD
(71) verder langs de sloot. Aan het eind gaat u
door het klaphek en ga dan R (pijl/wit-rood) over
de veldweg. Aan de asfaltweg in de buurtschap
Asenray gaat u L. **** Aan de 3-sprong voor het
terras/boerderijwinkel Het Spikkerdal, een leuke
pauzeplek, gaat u bij wkp 70 R (74/pijl) over de
asfaltweg,
die
meteen
een
veldweg
(Sprunkpaedje) wordt. Aan de volgende 3-sprong
bij wkp 74, zitbank en het herinneringsmonument

“Vergeten Kinderen van Spik en Maalbroek 1945”,
waar 11 kinderen om het leven zijn gekomen ten
gevolge van het ontploffen van oorlogsmunitie
(zie infobord), gaat u R (72) over het pad met
rechts een slootje. Bij houten brug loopt u RD.
Steek nu de volgende houten brug over.
(Als u hier L de trap omhoog gaat, dan komt u
meteen bij de uitkijktoren Spik waar u boven mooi
uitzicht heeft o.a. op de kerk (1932-1932) in Asenray
en de 157 m hoge radio en tv in Roermond, het
hoogste gebouw van Limburg).
Meteen na de brug gaat u aan de T-splitsing L
over het graspad dat meteen naar rechts buigt.
Meteen daarna bij boomgaard (pruimen) buigt het
graspad weer naar rechts.
3. Let op! Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong
bij markeringspaal L (pijl) door de boomgaard
met links puimenbomen en rechts een
laagstamboomgaard. Aan het eind van de
boomgaard loopt u RD (pijl) over het graspad.
Voorbij bruggetje en klaphek gaat u aan de Tsplitsing bij wkp 72 L (73). Negeer na 10 m
graspad links en volg nu 800 m het grasgrindpaadje door het natuurgebied. Na circa 500
m gaat u bij wkp 73 verder RD (49). Waar na 50 m
het grindpaadje scherp naar rechts buigt, loopt u
RD over het graspad langs het beekje en de rij
populieren. Na klaphek en ijzeren hek gaat u bij
wkp 49 in de buurtschap Straat L (42) over de
asfaltweg. Negeer tegenover oprijlaan van de
Heisterhof (nr. 11), waar in het weiland een
melkkoe staat, doodlopende weg links. Aan de
3-sprong bij de Cornelishof gaat u bij
verbodsbord RD (Thuserhof). Vlak daarna voorbij
brug over het Maasnielderbeekje en voorbij
picknickbank gaat u bij wkp 42 RD (46) verder
over de asfaltweg. Aan de 4-sprong gaat u RD
(Thuserhof) langs huisnr. 20. Aan de 3-sprong bij
huisnr. 25 gaat u L over de bosweg. **** Aan de 4sprong
voorbij
picknickbank
en
bij
ruiterknooppunt (rkp) 5 en groot bord Nationaal
Park De Meinweg gaat u L (ruiterroute (rr) 4) en
even verder loopt u langs de bosrand en akkers.

Negeer zijpaden rechts. Na 800 m gaat u aan de
T-splitsing bij afsluitboom, zitbank en rkp 4 R (rr
8).
4. Na 10 m gaat u aan de 3-sprong bij bord “zone”
L langs de afsluitboom over het bospad richting
Elmpt. Na 400 m gaat u aan de volgende 3sprong RD (rr 7). Aan de 3-sprong bij rkp 7 gaat u
R (rr 12) over het bospad en via klaphek bij
ijzeren hek loopt u het Nationaal Park De
Meinweg binnen.
Aan de kruising bij
markeringspaal gaat u RD (rr 12). Let op! 10 meter
verder gaat u L het bospaadje omhoog. Negeer
boven zijpaadje links en blijf het pad, dat hier
naar rechts buigt, volgen. Aan de T-splitsing gaat
u L het brede bospad omlaag, dat een eindje
verder een steil hol dalend zandpad wordt.
Beneden
aan de
3-sprong gaat u
R
(W/Meinvennen) het smalle bospad omhoog.
Boven aan de 4-sprong gaat u RD het holle
zandpad omlaag en dan weer omhoog. (U verlaat
hier W/Mijnvennen). Aan de volgende 4-sprong bij
markeringspaal gaat u RD (52) de bosweg
omlaag. Bij wederom een 4-sprong en bij
markeringspaal gaat u L over de bosweg. (U
verlaat hier 52). Vlak daarna gaat u aan de 3sprong R. Aan de Y-splitsing gaat u L de soms
begroeide bosweg omhoog.
5. Boven aan de T-splitsing gaat u R over het
zandpad langs de hoogspanningskabels. (In het
voorjaar/zomer bloeit hier de gele brem). Bij twee
vlak achter elkaar liggende kruisingen gaat u RD
over de zandweg. Let op! Na 150 m passeert u
hoogspanningsmast nr. 33 (de eerste na de
kruisingen). Circa 50 m verder gaat u L over het
paadje door het struikgewas. (Het paadje is
moeilijk te zien). Na 15 m, meteen na struikgewas,
gaat u aan de kruising RD over het smalle
bospad. Aan de kruising bij rkp 29 gaat u RD (rr
39). Meteen daarna gaat u aan de volgende
kruising RD (rr 39) het bospad (even) omhoog.
Aan de T-splitsing bij rkp 39 gaat u R (rr 32/51).
Aan de 3-sprong bij wkp 51 gaat u RD (50). Na 30
m passeert u links een picknickbank aan het
Melickerven, een prachtige pauzeplek. Volg
verder het paadje RD met links het ven. Aan de
kruising bij markeringspaal en nauwe ijzeren
doorgang gaat u L omhoog. (U loopt nu op Duits
grondgebied). Vlak daarna gaat u aan de schuine
T-splitsing L (geel-rood/W/Meinvennen) over de
brede bosweg.
6. Na circa 200 m passeert u links bij zitbanken en
infobord “Maas-Rurstellung” (verdedigingslinie)
een schaduwrijk plekje aan het mooie ven. Aan
de 3-sprong, einde ven, gaat u R (W/Mijnvennen)
het bospad omhoog. Na 600 m gaat u boven aan
de kruising L (W/Mijnvennen) de bosweg omlaag.
Boven aan de T-splitsing gaat u R (Meinvennen).
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L
(W/Mijnvennen). Bijna beneden gaat u aan de 3-
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sprong bij afsluitboom RD (W/Meinvennen). (Na
100 m ziet u links een mooi bosvennetje). Meteen
daarna gaat u aan de 3-sprong L (W/Meinvennen).
(Even verder ziet u links een greppel/voormalig
loopgraf horend bij de “Maas - Rurstellung”).
Aan de 4-sprong gaat u RD (W/Meinvennen). Aan
de volgende 4-sprong gaat u ook RD. (U verlaat
hier de route W/Mijnvennen). Aan de omgekeerde
Y-splitsing gaat u L. Na 50 m gaat u aan de 3sprong bij bord Naturschutzgebiet L over de
grindweg. (Mogelijk ziet u in de links gelegen
weilanden/grasland Galloway runderen grazen). Na
bijna 600 m gaat u aan de 4-sprong bij bord
Naturschutzgebiet RD. (Links ziet u hier in weiland
een voederplaats voor Galloway runderen. De route
volgend ziet u even verder links een ven in een
weiland).
7. Aan de volgende 4-sprong bij bord
Naturschutzgebiet
gaat
u
L
met
links
weiland/grasland. (Links in het weiland ziet u weer
het ven). Steek bij zitbank en grote gedenksteen
“Mahnmal Luzenkamp” (zie infobord) de smalle
asfaltweg over en ga RD door het klaphek.
(Deze grote steen werd in 1996 door bewoners van
het Duitse plaatsje Niederkrüchten opgericht om de
13 Roermondse mannen en een Pool, die hier
geëxecuteerd zijn, te herdenken).
Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing R over
de bosweg. (U loopt hier weer op Nederlands
grondgebied). Negeer bij infozuil klaphekje links.
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij wkp 86
L (87) over het brede pad/veldweg. (Rechts ziet u
een tankstation en hotel Cox, die gelegen zijn bij de
grensovergang Maalbroek). Aan de 3-sprong bij rkp
56 gaat u R (rr 53) over de asfaltweg, die voorbij
woning naar rechts buigt. Aan de voorrangsweg
bij wkp 84 gaat u L (91) over het twee richtingen
fietspad omhoog. Boven aan de kruising gaat u
RD (pijl) verder over het fietspad en u steekt u via
brug de autoweg Roermond - Dusseldorf over.
Volg dan RD het fietspad/asfaltweg omlaag
richting Boukoul. Beneden buigt de weg naar
links met links en rechts van u natuurgebied.
Negeer
doodlopende
asfaltweg
links
(Elmpterbroek). Na 200 m passeert u rechts bij
treurwilgen de Beatrixhoeve met de grote open
schaapsstal. Bij vangrail buigt de asfaltweg links
het bos in. Aan de T-splitsing bij wkp 91 en waar
de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u R
(18/Blankwater).
Aan
de
3-sprong
bij
vakwerkschuur, toegangshek en wkp 18 gaat u
RD (17) over de klinkerweg. U komt u weer bij
Plantage Blankwater, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het leuke terras
nog iets kunt eten of drinken. De vriendelijke
uitbaters vernemen graag wat u van de wandeling
vond.
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In de landwinkel zijn buiten blauwe bessen allerlei producten, die gemaakt worden van de eigen blauwe bessen te
krijgen zoals bessensap, jam, dessertsaus, limonade siroop, wijn en likeur. De blauwe bessen zijn niet alleen
lekker maar volgens deskundigen is het eten van blauwe bessen ook erg gezond. Dit kleine blauwe besje bevat
anthocyaan, een stof die de bes zijn blauwe kleur geeft. Deze stof heeft een goede werking op hart- en
bloedvaten. De kleurstof kan er onder andere voor zorgen dat de vetophoping (voornamelijk ophoping van
cholesterol) in de bloedvaten wordt verminderd. Hierdoor wordt de doorbloeding van de bloedvaten beter.
Samenstelling route: Peter en Jolanda Munnichs
Auteur: Jos Wlazlo
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

