
 

 

 334. VLODROP/DALHEIM  13,3 km  
www.wandelgidslimburg.com 

 



 

 

Deze vlakke schaduwrijke boswandeling is prima geschikt voor warme zomerdagen, maar natuurlijk op alle 
andere dagen ook. De route loopt bijna helemaal door Nationaal Park de Meinweg met bossen en 
heidevelden.  U kunt pauzeren in de buurtschap Rothenbach.  Via o.a. een prachtig smal pad langs de 
meanderende Rothenbach loopt u terug naar de Dalheimer Mühle. Onderweg passeert u twee schuilhutten 
met zitbank waar u kunt pauzeren.  
 

Startpunt: Vanuit Nederland: Station Vlodrop, Boslaan 20, Vlodrop.  
Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u L met rechts hotel St Ludwig en twee grote beelden van een pater 
en leerling van het voormalig klooster College St. Ludwig. Negeer bij wit-rode slagboom zijpad rechts. Ga 
nu verder bij **** in punt 1. U kunt dan na circa 8 km pauzeren bij restaurant de Hoeskamer in de 
buurtschap Rothenbach/Vlodrop.    
 

Vanuit Duitsland: Restaurant Dalheimer Mühle, Mühlestraβe 15,  Wegberg – Dalheim. (Tegenover het 
restaurant ligt een grote parkeerplaats). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 13,26 km  2.55 uur  48 m  58 m 
 

 
 

                            334. VLODROP/DALHEIM  13,3 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van restaurant 
Dalheimer Mühle gaat u bij wandelknooppunt 
(wkp) 93 L (78/79) over de smalle weg met rechts 
een grote vijver. Vlak daarna steekt u via brug de 
molentak van de Dalheimer Mühle over.   
 

(Hier op de brug ziet u links het waterrad van de 
Dalheimer Mühle, één van de drie watermolens in de 
Rothenbach (Rode Beek). De molen dateert uit 1775. 
Voordat de Rothenbach nabij de buurtschap Etsberg 
(Vlodrop) in de Roer stroomt, komt ze nog langs de 
Gitstappermolen (1377) en Vlodroppermolen (1875)).  
 

Meteen na de brug gaat u bij wkp 93 L (79) het 
grindpad omlaag en meteen daarna steekt u 
beneden de Rothenbach over en u loopt 
Nederland en het Nationaal Park Meinweg (18 
km²) binnen. Loop nu RD over het vlonderpad, 
dat gelegen is in moerasgebied.  Aan de sprong, 
met links een nauwe doorgang en een 
vlonderpad, gaat u RD over de brede bosweg. (U 
verlaat pijl 79).  U passeert grenspaal 377A. Aan de 
3-sprong bij zitbank gaat u L met rechts een hoog 
spoorwegtalud en links een weiland.  Aan de Y-
splitsing gaat u L (ruiterroute 91) verder over het 
brede pad. Aan de volgende Y splitsing gaat u R 
(rr 91/pijl 79). Voorbij rood-witte slagboom gaat u 
bij wandelknooppunt (wkp) 79 R (77) de asfaltweg 
omhoog.  
 

(Als u hier RD loopt, dan komt na 200 m bij de grote 
parkeerplaats tegenover hotel St. Ludwig gelegen in 
de buurtschap Vlodrop Station).  
 

**** Vlak daarna steekt u de spoorwegovergang 
over van de niet meer in gebruik zijnde spoorlijn 
genaamd Ijzeren Rijn.   
 

(Vlodrop-Station dankt haar naam aan het 
voormalige station Vlodrop (1879-1944) dat gelegen 
was aan de spoorlijn Antwerpen-Mönchengladbach. 
Het tracé staat bekend onder de naam “IJzeren Rijn”, 
het verbond vroeger  België  met het Duitse 

Ruhrgebied. De laatste trein reed er in 1991. 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).   
 

2. Na de spoorlijn gaat u bij wkp 77 R (78) verder 
over de smalle asfaltweg, die naar links buigt. 
Loop na deze bocht rechts langs de weg over het 
zandpad. Na 200 m gaat u aan de 4-sprong bij 
wkp 78 bij afsluitboom en verbodsbord RD (76) 
over de grindweg.  
 

(Als u hier L omhoog loopt, dan komt u boven bij het 
terrein van de Maharishi European Research 
University (Meru). Sinds 1990 is het voormalig 
klooster het wereldhoofdkwartier van de Maharishi-
organisatie (Transcendente meditatie). Op het 
grasveld staat tijdelijk de markante 16 m hoge 
torenspits van de voormalige kloosterkapel. De spits 
wordt opgenomen in de nieuwbouwplannen van de 
Maharishi-organisatie en gaat dienstdoen als 
vleermuizenverblijf.  
 

Hier ziet u ook een van de houten nieuwe gebouwen 
die volgens hun vedische wetten allemaal met de 

voorgevel naar het oosten gericht moeten staan. U 
mag niet het terrein oplopen.  
 

Tussen 1904 en 1909 is op deze plek een klooster 
gebouwd. Tot 1979 was het Franciscaner klooster in 
gebruik als klooster en jongensinternaat Kolleg St. 
Ludwig. Zie voor meer info laatste alinea).  
 

Negeer inrit links naar terrein Maharishi en loop 
RD met rechts een grasveld. Negeer inrit links bij 
groene trafokast en hekwerk links. Aan de 4-
sprong bij 2-stammige eik gaat u L het bospad 
omhoog. (U verlaat hier pijl 76). Negeer meteen 
zijpad rechts omhoog.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Vlodrop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haven_van_Antwerpen
https://nl.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6nchengladbach
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJzeren_Rijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
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Negeer zijpaden en volg 1,1 km het licht stijgende 
bospad RD met links het niet afgebakend terrein 
van het voormalige klooster St. Ludwig.  U 
passeert 2 toegangspaden links naar het 
kloosterterrein. Even verder passeert u boven 
links een vervallen toegangshek van het 
voormalig kloosterterrein.   
 

3.  Aan de 6-sprong gaat u RD. Na 200 m gaat u 
aan de 4-sprong verder RD (rr 73). Na bijna 700 m 
gaat u aan de kruising R (geel-rood). (U verlaat 
hier rr 73 en u passeert meteen links het bord fr. 95). 
Aan de 3-sprong gaat u L (geel-rood). Meteen 
daarna aan de kruising met ruiterpad gaat u RD. 
Na 100 m passeert een veerooster/klaphek (geel-
rood) en loopt u het begrazingsgebied binnen 
(Galloway runderen/ Konikpaarden). Volg nu 1,1 km 
het pad door het mooie heidegebied.  Via volgend 
veerooster/ klaphek verlaat u het 
begrazingsgebied en loopt u RD.    
 

4. Aan de 4-sprong in het bos gaat u L (rr 63) over 
het bospad. Boven aan de T-splitsing bij 
ruiterknooppunt (rkp) 63 gaat u R (rr 62) over het 
brede pad. Na 100 m gaat u L het brede bospad 
(even) omhoog. (U verlaat rr 62). Aan de 3-sprong 
RD. Aan de omgekeerde Y -splitsing gaat u RD (rr 
64) over de brede bosweg.  
 

(Als u wilt pauzeren, ga hier dan scherp R. Na 40 m 
gaat u L en komt bij een schuilhut met zitbank).    
 

5. Aan de kruising gaat u R. (U verlaat rr 64). Na 
250 m steekt u de spoorlijn Ijzeren Rijn weer over. 
Negeer zijpaden en volg de bosweg RD. Aan de 4-
sprong gaat u RD omlaag.  Aan de kruising bij 
schuilhut met zitbank gaat u R.  Na 40 m gaat u L 
(pijl 72) over het pad.  Aan de T-splitsing gaat u L 
(pijl 72). Vlak daarna aan de 4-sprong RD. Aan de 
3-sprong gaat u R (pijl 72). Steek meteen het 
fietspad pad over en loop RD. Aan de T-splitsing 
bij wkp 72 gaat u L (73). Vlak daarna aan de 
volgende T-splitsing (5-sprong) bij zitbank gaat u 
R (73/W) over de brede bos- grindweg richting 
Vlodrop.  
 

6. Meteen daarna gaat u bij wkp 73 en 
picknickbank scherp L (74/Water Wandel. Wereld) 
over de bosweg. Aan de kruising bij zitbank gaat 
u RD (W). (U verlaat hier de route van de rode 
driekoek en van pijl 74). Aan de T-splitsing met 
dikke boom in het midden gaat u L.  Meteen 
daarna gaat u bij alweer een dikke boom in het 
midden R. Het pad buigt naar rechts.  Aan de T-
splitsing bij rkp 70 gaat u L (rr 82). Steek het 

fietspad over en loop RD. Steek vlak daarna de 
asfaltweg (Boslaan) over en loop bij verbodsbord 
RD (W) over het bospad.  
 

(Als u hier aan de asfaltweg R gaat, dan komt u na 
100 m in de buurtschap Rothenbach bij restaurant de 
Hoeskamer, een mooie pauzeplek met terras na circa 
8 km (vanaf parkeerplaats Vlodrop Station) lopen).  
 

Het bospad buigt naar rechts en via brug steekt u 
de meanderende Rothenbach over en u loopt 
Duitsland binnen. Volg nu het pad RD met rechts  
woningen in de Duitse buurtschap Rothenbach.   
 

7. Aan de T-splitsing gaat u L over de brede 
bosweg. Negeer zijpaden en volg 1,2 km de brede 
bosweg, die later een licht stijgende bosweg 
wordt, RD (pijl 90)  .   
 

(Na 700 m ziet u links door de bomen Boshotel 
Vlodrop).  
 

Let op! Waar de brede bosweg naar rechts buigt, 
gaat u L over het smallere pad met even verder 
links de meanderende Rothenbach.  (U verlaat de 
pijl en aan de brede bosweg hangt rechts aan boom 
een blauw bordje met pijl 3/7). 
 

8. Blijf nu circa 750 m boven langs het 
meanderende beekje lopen. Negeer na ruim 300 
m zijpaadje rechts en loop verder RD over het 
bospaadje met links beneden het14 km lange 
beekje Rothenbach, die bij de buurtschap 
Etsberg in de Roer stroomt. Na circa 400 m buigt 
het bospad weg van de beek en loop dan de 
boshelling omhoog. Boven aan de T-splitsing 
gaat u L over het smal paadje met links de 
boshelling. (Rechts ziet u hier boven aan de T-
splitsing een wilduitkijkhut)). Volg nu 700 m dit 
leuke paadje RD.  
 

(Na 250 m ziet u links beneden het kronkelende 
beekje. Links in de verte ziet u witte woningen in de 
buurtschap Vlodrop Station).  
 

Na 600 m wordt het pad een dalend (hol) pad.   
 

9. Aan de 4-sprong bij bord “Naturschützgebied” 
gaat u L (93) omlaag. Na bijna 100 m, waar u 
rechts water ziet, gaat u schuin R over het smalle 
paadje dat meteen naar links buigt. U loopt 
tussen het water/moerasgebied door. Vlak daarna 
gaat u aan de T-splitsing R over het bospad, dat u 
500 m RD volgt. Aan de volgende T-splitsing gaat 
u L (93) over de brede bosweg. Na 200 m, voorbij 
slagboom, komt u weer bij de Dalheimer Mühle 
(1775).

Maharishi 
 

Begin 2015 is het klooster, na 18 jaar juridische strijd, 46 rechtszaken en 55 hoorzittingen met belangen-
groeperingen door de Maharishi beweging gesloopt. Het is de bedoeling dat op de vrijgekomen plek een twintigtal 
nieuwe houten gebouwen komen, als de plannen tenminste nog eens ooit worden uitgevoerd. Na de dood van de 
op 6 febr. 2008 op 91-jarige leeftijd overleden Maharishi Mahesh Yogi is alles onzeker geworden. Hij woonde sinds 
1990 in Vlodrop en begon zijn beweging in 1957 in India. Hij trok toentertijd veel volgelingen o.a.  The Beatles. Na 
zijn dood is zijn lichaam in India afgezonken in de heilige rivier de Ganges). 
 

Auteur: Jos Wlazlo.  
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder toestemming van de auteur.  


