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wandelen

MEERLO

Parel in de ketting
ISCHE ORGANISATIE DIE
LIEFDE VOOR LIMBURG HEET DE TOERIST
oot. Op de website is
prom
Noord-Limburg op allerlei manieren
400 wandelkilometers
o.a.
rop
gratis een app te downloaden waa
de allernieuwste route ’Door
worden aangeboden. Wij verkennen
Meerlo.
Maasarm, Beekdal en Buurtschap’ bij
door JOOP DUIJS

N

atuurlijk wordt dit
verhaal op de computer gemaakt, legt
mijn Garmin via de
satellieten de route
vast, wandel ik met een mobiele telefoon en zoek ik nieuwe loopjes op
mijn iPad. Maar Facebook of Twitter zijn aan mij niet besteed en een
routebeschrijving lees ik nog
steeds het liefst uitvergroot af van
een uitgeprint A3’tje. Heb ik geen
leesbril nodig…
Beetje ouderwets natuurlijk,
maar het past naadloos bij NoordLimburg. Knusse gezelligheid in
één van de mooiste stukjes Nederland, waar slaperige, oude Maasdorpen als een parelketting langs
de rivier liggen. Eeuwenlang werd
dit gebied door allerlei nationaliteiten bezet, maar in 1815 werd dit gebied bij het Koninkrijk der Nederlanden ingedeeld, waarbij werd bepaald dat de grens met Duitsland
op de afstand van een kanonschot
vanaf de Maas kwam te liggen.
Even koos men nog voor de Belgen
toen die zich in 1830 van het koninkrijk afspIitsten, maar vanaf
1866 behoort Noord-Limburg definitief tot Nederland.
Al die dorpen zijn inmiddels verbonden door wandelknooppunten.
Volg de nummers en u komt over
de mooiste paden en gebieden. De
route die we op de app hebben gekozen, start in Meerlo. We beginnen bij de Sint Johannes de Doperkerk en wandelen richting Het
Kasteelke, een voormalige kasteelboerderij. Bij de voormalige rijpoort zien we een bord dat aangeeft
dat hier ook het Pieterpad langskomt. Maastricht is nog 131 en Pieterburen 359 kilometer wandelen
vanaf Meerlo. Neem op dit mooie
plekje even de tijd, want hier komt
écht alles samen wat Noord-Limburg zo uniek maakt. De mooi ge-

restaureerde kasteelboererij, de
stromende, kronkelende, in de lentezon glinsterende Grote Molenbeek; koeien weer in de wei en de
majestueuze Johannes de Doperkerk als decor, waar tegen de kerkmuur wordt gekampeerd in grote
tenten.
De kerk werd eind 1944, toen
Noord-Limburg in de frontlijn van
de strijd tussen Duitsers en geallieerden lag, zwaar beschadigd. In
1954 werd de toren van De Doper
hersteld en de originele, uit 1493
stammende, luidklok weer opgehangen. Die strijd was bijna zeventig jaar geleden zo hevig dat inwoners van de Noord-Limburgse dorpen en steden op de vlucht sloegen.
Sommigen wandelden naar het
veilige Drenthe, een tocht van zes
weken door de sneeuw. Eind mei
1945 keerden ze in open vrachtwagens terug naar huis. Nog altijd
hebben sommige families contact
met elkaar. Als we Meerlo achter
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ons hebben gelaten, wandelen we
een uitgestrekt bosgebied in. Met
een voorjaar waarin alle temperatuurrecords worden gebroken, de
stille, prachtige omgeving, kwetterende vogels scherend tussen de
langzaam groen kleurende bomen,
hier en daar een moerasje en zachte
zandpaden is het volop genieten.
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■ WANDELWIJZER

Meerlo

14 km, 75%
onverhard.
Honden toegestaan. Horeca
in Meerlo,
Swolgen en
Tienray.
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Swolgen
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Ook het
Pieterpad
kruist
Meerlo.

BRON: maps4news.com/©2013HERE

Langzamerhand is men bezig dit
gebied klaar te maken als waterbuffer voor het geval de Maas dreigt te
overstromen. Dat is niet alleen in
het voordeel van de natuur, maar
ook de recreatie gaat volop profiteren. We wandelen door een gebied
met vooral boomkwekerijen en
varkensstallen. Boeren zijn bezig de
gortdroge akkers om te ploegen
wat enorme stofwolken tot gevolg
heeft. Het maakt dorstig en daarom laten we de knooppunten even
los en wandelen Swolgen binnen.
Weer op pad gaan we rechtdoor
naar Tienray waarbij we onderweg
het gloednieuwe sportcomplex
Kerkebos, domicilie van omnivereniging Sporting TS, passeren.
In de kerk van Tienray is de grot
van Lourdes nagebouwd. Sindsdien
is Tienray een bedevaartsoord en
wordt daarom ook wel Klein Lourdes genoemd. Tussen 1942 en 1944
werden vele Joodse kinderen uit de
Hollandsche Schouwburg in Amsterdam naar deze omgeving gesmokkeld waar ze bij boerenfamilies werden ondergebracht.
We pikken de knooppunten
weer op die ons langs de vanouds
meanderende Grote Molenbeek
leiden. De beek brengt ons bij de
oude boog die ooit de hoofdingang
van sportpark ’Hoogveld’ sierde.

Landelijke rust met de Sint Johannes
de Doperkerk in Meerlo als decor,
waar tegen de kerkhofmuur wordt
FOTO’S: DE TELEGRAAF
gekampeerd.

Het was de thuisbasis van TOP’27
dat fuseerde met Swolgerse Boys
om verder te gaan als Sporting TS,
de club waarvan we zojuist de
prachtige velden en kantine bewonderden. Een prima investering,
want het verenigingsleven is de pijler onder de Limburgse gemeenschap.
■ Reacties: jduijs@telegraaf.nl
Routebeschrijving:
www.reiskrant.nl/
fietsenenwandelen
Informatie: www.liefdevoorlimburg.nl

3 dagen Noord-Limburg!

■ DOWNLOADEN APP

U kunt de app van Liefde voor
Limburg gratis downloaden
op www.liefdevoorlimburg.nl/mobiel. Op de app
staan 400 kilometer aan
wandelingen, 1500 kilometer
aan fietsroutes, leuke uitjes,
bezienswaardigheden, hotels,
attracties en restaurants.

Goedverblijf.nl

Het hotel NH Geldrop is een 4-sterrenhotel  2x overnachting incl. royaal ontbijtbuffet
 1x picknickpakket
gelegen in een schitterend natuurgebied,
 Wandelroute over de Strabrechtse Heide
slechts 10 minuten verwijderd van de
 Gebruik tennis-, squashbanen en fitness
innovatieve en creatieve winkelstad
 Gebruik van binnenbad, sauna, stoombad,
Eindhoven (iedere zondag koopzondag).
whirlpool, solarium en buitenpatio
Het nabijgelegen natuurgebied de Strabechtse Heide leent zich bij uitstek voor het maken  1x huisaperitief met bittergarnituur
Nu slechts € 72,50 p.p. Deze actie is geldig t/m 31-10-2014.
van een wandel– of fietstocht. Gratis
Prijs is o.b.v. 2 pers. per kamer, excl. citytax à € 1,48 p.p.p.n. en
parkeergelegenheid en WiFi is beschikbaar. reserveringskosten à € 7,50 per boeking.

www.goedverblijf.nl/telegraaf
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(ma - vrij 09.00-18.00 uur | za 10.00 - 16.00 uur)

