Iedere zaterdag en zondag

ROERDAL LENTEWANDELING

Beleef en geniet van het mooie Roerdal, van vergezichten in het open
landschap. Je kunt ver kijken, o.a. naar ganzen, misschien wel reeën,
een bever in de beek of in het ven. Loop langs monumentale carré
boerderijen en langs geluksplekken. De Roer ontsprint in de
Ardennen en is op Nederlands grondgebied volledig onderdeel van
de natuur. Niet voor niets heeft het de Europese beschermingsstatus Natura 2000. Alleen hoogwaardige natuurgebieden in Europa
krijgen deze status. Sinds 1980 is er veel aandacht besteed aan de
kwaliteit van het water in de Roer. Dat heeft er toe geleid dat er weer
op bescheiden schaal zalm in deze snelstromende rivier voorkomt.
Afstand ca 12 km. Wandeltijd ca 2,5 tot 3 uur. Schoeisel: gewone
wandelschoenen. Kosten € 10,- p.p. Honden zijn, mits aangelijnd,
welkom.
Natuurlijk hanteren wij de Covid-19 maatregelen. De snacks en de
warme of koude alcoholvrije drank kunnen alleen afgehaald worden.
Er is in de omgeving voldoende ruimte om dit gezellig in de buitenlucht
te nuttigen.

I.v.m. coronamaatregelen is
het noodzakelijk om vooraf via
één van onze e-mailadressen
te reserveren.
Nu eens niet naar die drukke
Meinweg. Een heerlijke wandeling van
ca 2,5 uur in het Roerdal.
Met een tussenstop bij de Boshut of
Oetsjpanning “de Meuleberg” bent u
ca 3 uur lekker in beweging.

Brasserie De Boshut
Meinweg 2, 6075 NA Herkenbosch
+31 (0) 475 530 439 | info@deboshut.nl

U koopt voor € 10,- p.p. bij een van
beide vertreklocaties een kaart met
vouchers voor de drankjes en hapjes.

Oetsjpanning De Meuleberg
Waterschei 71, 6074 ES Melick
+31 (0) 475 475 901| info@demeuleberg.nl

Op de kaart is de route aangegeven.
U volgt daarbij de aangegeven
wandelknooppunten.

Iedere zaterdag en zondag

ROERDAL LENTEWANDELING

10

11
29

8

9

14

38

18

62
24

30
19
20

15
16

21

Brasserie De Boshut
Meinweg 2, 6075 NA Herkenbosch
+31 (0) 475 530 439 | info@deboshut.nl
Oetsjpanning De Meuleberg
Waterschei 71, 6074 ES Melick
+31 (0) 475 475 901| info@demeuleberg.nl

