327 VLODROP 11,8 km
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Tijdens deze vlakke boswandeling met slechts kleine heuveltjes wandelt u door het prachtige bos- en
heidegebied Nationaal Park de Meinweg. De route gaat veelal over bospaden en over Duits grondgebied.
Na 6,5 km kunt u pauzeren bij restaurant Dalheimer Mühle. Aan het eind van de wandeling passeert u de
Gitstappermolen.
Startadres: Parkeerplaats Restaurant Huifkarhoeve/Aan de Hoeve, Gitstappermolenweg 1a, Vlodrop. (Er is
een grote speeltuin voor de kinderen. Geopend maart t/m okt.).
Gps Afstand: 11800 m.

Looptijd: 2.15 uur.

Hoogteverschil: 29 m.
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327 VLODROP 11,8 km
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u R over de
asfaltweg (Gitstappermolenweg) tussen de cafés
door. Negeer bij wandelknooppunt (wkp) 80
bosweg links en loop RD (28). Aan de
doorgaande weg (Rothenbacherweg) gaat u L (pijl
28). Meteen daarna gaat u R (pijl 28) over de
veldweg. Aan de 3-sprong bij wkp 28 gaat u RD
(73). Aan de doorgaande weg gaat u R (pijl 73)
over het twee richtingen fietspad. Steek bij
benzinepomp de voorrangsweg over pijl 73 langs
een werkschuur De Kievit. Volg het pad tot bij
groen hekje en ga L (pijl 73) over het brede
bospad. U loopt Nationaal Park de Meinweg
binnen. Bij breed ijzeren hek steekt u het
veerooster over en loop RD. Negeer alle zijwegen
en volg deze bosweg bijna 2 km RD.
2. Na 1,6 km gaat u bij wkp 75 en schuilhut met
picknick bank verder RD (76) over de bosgrindweg. (Als u hier bij wkp 75 L gaat, dan komt u
meteen bij mooi ven). Negeer zijpaden en een eind
verder loopt u door het spoorwegviaduct van de
voormalige spoorlijn genaamd “de Ijzeren Rijn”.
(De IJzeren Rijn is een spoorlijn die de haven van
Antwerpen en Mönchengladbach verbond. Een groot
deel wordt nog gebruikt voor goederen- en
reizigersvervoer. Tussen Roermond en de Duitse
grens rijden sinds 1991 geen treinen meer. In het hier
vlakbij in het natuurgebied gelegen gehucht Vlodrop
– Station was een spoorwegemplacement en een
station dat gelegen was op de grens met Duitsland).
Meteen na het spoorwegviaduct gaat u aan de 3sprong bij ruiterknooppunt 65 L (ruiterroute 64).
(U verlaat hier de route van de pijl 76). Meteen
daarna gaat u R over het begroeide graspad met
links van u een mooi heidegebied. Het pad wordt
een stijgend pad. Aan de T-splitsing bij
veerooster gaat L door het klaphek en loop het
brede pad door de heide omhoog. Na 250 m.
passeert u het volgende veerooster. 50 Meter
verder gaat u scherp R het brede gras- bospad
omhoog. Aan de grindweg gaat u L omhoog.
Let op! Na 200 m. gaat u R (geel-rood/pijl 76) het
bospad omhoog.
3. Aan de kruising loopt u RD omhoog. (U verlaat
hier de geel-rode route) Aan de kruising, met
boom in het midden, gaat u RD (pijl 76). Vlak
daarna aan de 3-sprong bij wkp 76 gaat u RD
(77/geel-rood/paarse driehoek) omlaag. Negeer
zijpaden. Na 300 buigt het pad links (pijl 77/geelrood/paarse driehoek) omlaag met rechts een
steile helling. Beneden aan de T-splitsing gaat u L
(77/geel-rood/paarse driehoek) met rechts van u
de spoorlijn (Ijzeren Rijn). Aan de asfaltweg bij
wkp 77 gaat u R (79) en u steekt de spoorlijn over.

Let op! Meteen na de spoorwegovergang gaat u L
over het bospad met links van u de spoorlijn. (U
verlaat hier de wandelmarkeringen). Aan de 3sprong gaat RD langs het hoge spoorwegtalud.
Aan de 3-sprong bij Duits wkp 31 en zitbank gaat
u R met rechts van u grasland. (U loopt hier
Duitsland binnen). Negeer zijpad/vlonderpad
rechts. Even verder loopt u RD over het houten
vlonderpad. Boven bij waterrad van de Dalheimer
Mühle en voor vijver gaat u R over de asfaltweg.
4. Meteen daarna aan de 3-sprong bij de ingang
van het restaurant de “Dalheimer Mühle” gaat u
R over de asfaltweg. (Een leuke pauzeplek na 6,5
km. De Dalheimermühle is één van de drie
watermolens in de Rothenbach (Rode Beek) en
dateert uit 1775. Voordat de Rothenbach nabij de
buurtschap Etsberg (Vlodrop) in de Roer stroomt,
komt ze nog langs de Gitstappermolen en
Vlodroppermolen).
Loop
dan
bij
wit-rode
afsluitboom RD (A-7/geel-rood) over de bosweg.
Negeer zijpaden. Let op! Na 200 m., nèt voor het
naaldbos, gaat u R over het bospad. (U verlaat
hier de geel-rode en A-7 route). Na circa 500 m.
buigt het pad links omhoog (iets voorbij de laatste
afgezaagde boomstam). Aan de 4-sprong gaat u
RD het holle pad omhoog. Boven aan de 3-sprong
RD. Negeer zijpad links omhoog. Aan de 3sprong, met links een grote diepe kuil, gaat u RD.
5. Aan de 3-sprong bij schuilhut gaat u RD (A7/W) omlaag. Aan de 4-sprong gaat u RD (A7)
verder over het brede bospad. Negeer zijpad
links en rechts. De bosweg buigt naar links. Aan
de 3-sprong bij volgende schuilhut gaat u R (A7).
Aan de volgende 3-sprong gaat u L (A7). Negeer
zijpaden en volg deze bosweg 1,3 km RD.
6. Steek in de buurtschap Rothenbach de
doorgaande weg over en loop RD (A7/W) over de
bosweg met rechts van u het Chinees restaurant
(2017). Aan de 4-sprong gaat u RD (A7/W) met
links de bosrand en rechts een grote akker. (Een
eindje verder passeert u links de in de bosrand
gelegen archeologische landweert (verdedigingswal
met greppel)). Aan de ruime 3-sprong gaat u RD
(W). (U verlaat hier de A7 route). Aan de kruising
bij zitbank gaat u R. (Privéweg is bedoeld voor
auto’s). Bij de Gitstapperhof loopt u RD tussen de
rood/witte paaltjes door. Bij het waterrad van de
Gitstappermolen, stenen grenspaal 375 en rechts
gelegen vijver steekt u via brug de Rothenbach
over
en
u
loopt
Nederland
binnen.
(De oorspronkelijke houten Gitstappermolen is in
1377 gebouwd en was een korenmolen. In 1750 is
het houten gebouw door het huidige stenen gebouw

vervangen. De molen kreeg twee schepraderen, één
om graan te malen en één om olie te slaan De
oliemolen werd rond 1918 verwijderd. Sinds 1987
wordt de gerestaureerde molen beheerd en
geëxploiteerd door de Stichting Vrienden van de
Gitstappermolen). U komt bij het restaurant Aan de
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Hoeve/Huifkarhoeve, de sponsor van de
wandeling, waar u binnen of op het terras nog
iets kunt eten of drinken. Voor de kinderen is er
een grote speeltuin met een oppervlakte van
30000 m², geopend van maart t/m okt.

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.

Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

