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: 13 KM
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: Herkenbosch
: Bezoekerscentrum
: NP De Meinweg
: Brasserie De Boshut
: Meinweg 2
: 6075 NA Herkenbosch

Bijzonderheden

: 100% onverhard
: Heide, vennen, bos,

RA = Rechtsaf
LA = Linksaf
RD = Rechtdoor
ri. = Richting

: versie Mei 2017

-- Een afwisselende route, vertrekt vanaf de het bezoekerscentrum van het nationaal Park De
Meinweg. Route op de rand van Nederland met de grens van Duitsland, geheel door het
natuurgebied.

Zie trajectkaart: Verlaat de het bezoekerscentrum
richting de ingang en volg de paarse route. U steekt de
weg over en gaat RA en dan LA u volgt de paarse
wandelroute langs de houten beelden, totdat u op een
gegeven moment LA kunt richting de uitkijktoren( bij de
cirkel). Daarbij moet u een oude spoorweg oversteken en
door een groen hek. Dan bent u in het NP de Meinweg.

Na het hek RA en op de Y LA richting de uitkijktoren. Achter de uitkijktoren langs (of deze
beklimmen) daarna RA, voor de picknickbank en gelijk LA het pad langs de heide volgen. Dit
pad blijft u volgen totdat u op een gegeven moment links vennen ziet( Rolvennen). Hierna
gaat u LA, over de afsluitbalk, er staat een bordje ‘verboden te fietsen’ ivm adders die op het
pad kunnen liggen te zonnen. Vlak na de afsluitbalk, tegenover het bankje kunt naar links
om naar de mooie ven met stijger lopen. Dan terug en LA om het pad te vervolgen. Dit pad
voortdurend blijven volgen. Op een gegeven moment komt u langs een vlonderbrug, aan
uw linker kant. De route gaat hier voorbij (er niet overheen) RD. Dan lijkt het of het pad
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ophoudt en u links of rechts moet kiezen. U kunt u alleen LA. U loopt door tot u bij het ven
‘Elfenmeer’ bent. Er staat een bankje met uitzicht op de ven. U kunt voor het bankje
langslopen om richting het mooie ven lopen. De route gaat scherp LA, het pad achter het
bankje. Dan RD tot het draaihek, hier RA. Dit pad steeds RD volgen, het gaat met een bocht
naar rechts om de Herkenboscher heide, dat is afgesloten met een afrastering. U loopt RD
totdat u voorbij hek bent. Vanaf hier kunt u de blauwe wandelroute volgen. Deze gaat na dit
hek LA. Einde pad RA en gelijk LA. Op de kruising RD. Einde pad RA en 1e pad LA. Einde pad
RA en doorlopen totdat u bij de P komt. Dan het pad links achter in de hoek kiezen, dit is
weer de paarse wandelroute van het begin, deze volgen tot het bezoekerscentrum. Dat
gaat als volgt: einde pad RA, door het hek, RD langs de weilanden, halverwege RA, op de
kruising LA en dan weer RA ri het Bezoekerscentrum. U ziet de vlaggen al vanaf ver.

Einde van de route

Ik hoop dat u heeft genoten van deze route. Heeft u op- en of aanmerkingen dan
zou ik het fijn vinden als u mij daarover mailt.
Het is mijn intentie om de wandelingen zo optimaal mogelijk te beschrijven, maar er
kunnen altijd onverwachte problemen of wijzigingen zich voordoen..
Ik stel een reactie op de site www.wandelvanuit.nl erg op prijs.
Like ons op facebook: https://www.facebook.com/wandelvanuit
Mailadres: wvu@wandelvanuit.nl
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