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Tijdens deze vlakke wandeling maakt u vanuit café de Grens een mooie tocht door het natuurgebied
Brachter Wald. Na 500 m loopt u het grote terrein op van een voormalige munitieopslagplaats, dat in een
natuurgebied veranderd. Heel apart om hier over de asfaltwegen, die verboden zijn voor gemotoriseerd,
door de mooie natuur te lopen. Mogelijk ziet u in de gecreëerde rustgebieden wild. Na 5 km verlaat u het
voormalig munitieopslagterrein en loopt u verder door het Brachter Wald. U verlaat het Brachter Wald en
dan loopt u meteen door het op Nederlands grondgebied gelegen natuurgebied Meerlebroek. Via o.a.
mooie veldwegen loopt u terug naar de startplaats. Onderweg staan voldoende banken om even te
genieten van de omgeving.
Startadres: Café – Restaurant De Grens, Keulseweg 202, Reuver.
(Links van het café aan de Prinsendijk is een lange parkeerplaats).
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437. REUVER 13,3 km
1. Vanaf de voorkant van het café en met uw rug
naar het terras gaat u bij verzinkbare brede plaat
R en u staat op Duits grondgebied.
(Deze grensovergang staat in de weide omgeving
bekend als de “Witte Stein”(witte steen).
Ga nu meteen bij wegwijzer/fietsknooppunt 53 L
over de brede asfaltweg. Meteen daarna gaat u
schuin R over de licht stijgende bosweg richting
Brüggen.
(U loopt hier door het natuurreservaat Brachter
Wald).
Negeer zijpaden. Na 400 m, waar de grindweg
naar links buigt, gaat u bij wegwijzer en
verbodsbord R door de doorgang in het ijzeren
hekwerk en u loopt het terrein op van het
voormalig munitiedepot. Loop nu bij infobord RD
(wit/blauw) over de licht stijgende grindweg met
rechts afrastering richting Bruggen – Bracht.
(Van 1948 tot 1996 lag hier een uitgebreid
munitiedepot van het Britse Rijnleger, een van de
grootste van Europa. Toen dit depot werd afgestoten
kwam
het
gebied
in
handen
van
natuurbeschermingsorganisaties. Vanaf 1998 werden
fiets- en wandelpaden aangelegd en in 2000 kreeg
het de status van natuurgebied).
Negeer zijpaden. Na 400 m gaat u aan de 4sprong RD (wit) de grindweg, die na 250 m een
stijgende asfaltweg wordt, verder omhoog met
rechts afrastering.
(Na 500 m, voorbij zitbank, passeert u links hoge
aarden wallen, die de munitieopslagplaatsen
afschermden om op die wijze eventuele calamiteiten
te beperken. Tijdens de wandeling over het voormalig
munitieopslagterrein passeert u de nodige aarden
wallen soms met en soms zonder muur).
Na 500 m voorbij veerooster/klaphek gaat u aan
de kruising L (wit/9) de brede asfaltweg omhoog.
(De brede asfaltwegen op dit terrein zijn verboden
voor gemotoriseerd verkeer. U komt dus hier alleen
wandelaars en fietsers tegen).
Boven aan de 3-sprong van asfaltwegen bij
informatiepunt aan de Georg-Sennert-Platz (zie
infobordje) en wegwijzer gaat u R (wit) richting
Brüggen/Swalmen.
2. Na 100 m gaat u aan de 3-sprong R (wit/rood/W
(Brachter Wald-Pfad)). Negeer zijpaden en volg
geruime tijd RD de asfaltweg verder door het
mooie natuurgebied.
(Na 600 m passeert u een stuk spoorrails, dat diende
voor het transport van de munitie. 400 m verder
passeert u links een groeve, die ontstaan is door

afgraving van grond voor het maken van de aarden
wallen).
Na 1,3 km gaat u aan de kruising voorbij zitbank
en aan het einde van de links gelegen groeve R
en volg geruime tijd RD (wit met zwarte stip/7) de
asfaltweg.
(U passeert hier aan deze weg de nodige voormalige
munitieopslagplaatsen met daarom heen aarden
wallen met en zonder muren. Na 900 passeert u links
een zitbank en 150 m verder passeert u weer een
stuk spoorrails).
Na 1,4 km, bijna aan het eind van de rechts
gelegen
voormalige
munitieopslagplaatsen/
aarden wallen, gaat u R (Kahlberg’sche Heide/wit
/7) over de grindweg. Negeer zijpaden en u
passeert twee achter elkaar liggend stukken
spoorrails. Na 500 m gaat u aan de kruising L en
u passeert meteen een infopunt. Loop RD en
meteen daarna verlaat u via groot draaihek het
voormalig munitieopslagterrein.
3. Meteen na het grote draaihek gaat u aan de 3sprong R (fietsroute) over het grind- bospad dat
meteen naar links buigt. Aan de 3-sprong gaat u L
(fietsroute) het bos- grindpad omlaag verder door
het natuurreservaat Brachter Wald. Negeer na 500
m zijpad rechts. Aan de kruising bij zitbank gaat
u bij rood/witte afsluitboom L (wit-rood) over de
bosweg. (U verlaat hier de pijl van de fietsroute).
Negeer zijpaden. (Na 700 m passeert u een
wilduitkijkhut). Waar het bospad na 1 km naar links
buigt, gaat u bij geel-blauwe afsluitboom R.
Meteen daarna op Nederlands grondgebied gaat
u aan de T-splitsing L (63) over de grindweg.
(Als u hier aan de grindweg R gaat, dan komt u na 30
m bij een zitbank, afvalbak en een boomkruis).
4. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong bij
wandelknooppunt (wkp) 63 R (62). U passeert 2
wildroosters/klaphekken
en u
loopt het
natuurgebied Meerlebroek binnen dat geliefd is
bij vogelspotters. 100 m verder passeert u een
picknickbank, een mooie pauzeplek na 7,3 km en
die gelegen is tussen 2 plassen.
(Dit natuurgebied, dat bestaat uit enkele plassen en
broeklanden, is eind jaren negentig van de vorige
eeuw aangelegd als natuurcompensatiegebied voor
de aanleg van de autoweg A73. (gedeelte
Roermond–Venlo). In vroegere eeuwen was hier
overwegend vochtige heide en moeras, een
ondoordringbaar gebied).
Bijna 100 m verder gaat u bij wkp 64 L (61) over
de kleine parkeerplaats. Loop nu rechts (pijl) van
de infoborden door het klaphek.

(Mogelijk lopen hier Galloway runderen of
Koninkpaarden, die het pad blokkeren of mogelijk is
het (alleen) bij het klaphek erg drassig. Soms is het
klaphek soms afgesloten, ga dan terug en loop bij
wkp 64 verder RD (60) over de grindweg. Aan de
kruising bij wkp 60 en de St. Willibrordushoeve gaat u
R (23/Sint Willibrordusdijk) Ga nu veder bij **** in
punt 5).
Na klaphek loopt u RD (pijl) over het graspad
richting volgende klaphek. Ga door het klaphek
en volg het pad RD (pijl) door het jong aangeplant
bos (2000). Na 250 m bij pijl R. Wanneer je hier
even L gaat, kom je bij een houten wand met
kijkgaten van de vogelspottersplaats. Via klaphek
verlaat u het bos en steek dan RD het
weiland/broekland over met rechts afrastering. Na
volgende klaphek gaat u bij wkp 61 R (60) over
de grindweg.
5. Aan de kruising bij wkp 60 en de St.
Willibrordus hoeve gaat u RD (23/Sint
Willibrordusdijk). **** Volg nu geruime tijd RD de
asfaltweg, die na 100 m een grindweg wordt met
links een rij eiken.
(Links heeft u weids uitzicht en rechts heeft u mooi
uitzicht op het natuurgebied Meerlebroek en het
Brachter Wald. Na 900 m passeert u links een ronde
mestsilo en een grote open stal van melkveebedrijf
waarvan de koeien in het seizoen hier in de
weilanden rondlopen).
Na 1,2 km gaat u bij wkp 23 L (22/Bergerhofweg)
met links een rij beuken. Aan de kruising loopt u
RD (pijl) over de smalle asfaltweg. Na 250 m
tegenover vee- akkerbedrijf (zie infobordje bij oprit)
gaat u bij trafohuisje en wkp 22 R (24/

blz 3 van 3
Sebastopol) over de grindweg. Negeer zijpaden.
Bij wkp 24 gaat u RD (26).
(Een eindje verder passeert u rechts de ingang van
de Roversheideplas, een gegraven visvijver).
Steek de smalle asfaltweg over en loop RD (pijl/
Sebastopol). Na 300 m bij dennenplantage gaat u
bij wkp 26 R (33) door het klaphek en u passeert
meteen een zitbank. Negeer zijpaden en volg het
bospad, dat meteen twee bochten maakt, RD
(pijl). Na 150 m gaat u bij vennetje R (pijl) met
links het vennetje. Aan de T-splitsing gaat u R
(pijl).
6. Aan de volgende T-splitsing bij zitbank gaat u L
(pijl) over het pad door de bosstrook. Na klaphek
gaat u bij wkp 33 L (30) over de asfaltweg.
Meteen daarna gaat bij bord “Stiltegebied” R (pijl)
over de grindweg.
(Na 200 m passeert u links het “vliegveld A Reijnen
Veld” van de modelvliegtuigclub “ de Stootkop”).
Na 500 m aan de 3-sprong voor bosje gaat u bij
wkp 30 R (32). Na de volgende 500 m gaat u aan
de T-splitsing bij wkp 32, zitbanken en afvalbak L
(31) over de grindweg.
(U passeert meteen links grenspaal 428 A.
Tegenover deze grenspaal staat aan de andere kant
van de grindweg achter de afrastering op Duits
grondgebied de andere grenspaal nr. 428).
Na 400 m komt u weer bij Café Restaurant de
Grens, de sponsor van de wandeling en het
trefpunt van fietsers en wandelaars, waar u
binnen of op leuke terras nog iets kunt eten en
drinken.
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