Beoordeling Een Wandeling rondom Zuid-Limburg
Het zuidelijkste stukje Nederland dat als een uitstulping ver België indringt, staat bekend als
een mooi wandelgebied. Het bijna on-Nederlandse heuvellandschap is een echt
wandelparadijs. De route ‘Een wandeling rondom Zuid-Limburg’ laat zien, dat dit
wandelparadijs zich ook voorbij de landsgrenzen verderzet. Deze internationale lus van 277
km doet in 11 pittige etappes drie landen aan, Duitsland, Nederland en België. Die hebben
niet alleen hun eigen taal - België zelfs twee – maar ook hun eigen cultuur en natuur. Dat
maakt deze wandeling tot een echte ontdekkingsreis.
De route begint in de historische keizerstad Aken met zijn middeleeuwse Dom en de eerste
vier etappes voeren door Duitsland, langs schilderachtige riviertjes en door heuvelige
bosgebieden, soms flirtend met de Nederlandse grens.
Dan zet de route koers naar Vlaanderen, dwars door het smalste stukje Nederland. Hier zijn
Duitsland en België slechts vijf kilometer van elkaar verwijderd en daartussen ligt Nederland.
Door deze flessenhals moeten zich een autobaan, andere wegen, het Julianakanaal en de
Maas persen. Toch zijn er in dit druk bezette gebied nog leuke onverharde paadjes. De
wandelroute zoekt ze allemaal op en steekt dan met de pont de Maas over naar Vlaanderen.
Na de Maascorridor met zijn grindplassen verandert het landschap nogmaals. In de vroegere
mijnstreek liggen enkele terrils die op steile kronkelpaadjes beklommen moeten worden. In
de diepte ligt een meer. Het lijkt wel Zwitserland of Scandinavië!
Na het mijngebied volgen nieuwe verrassingen: de Mechelse Heide, het Nationaalpark Hoge
Kempen en even verder het Munsterbos. Voorbij Bilzen begint vochtig Haspengouw met
vele boomgaarden en dan ben je in Tongeren.
Enkele kilometers voorbij deze oude Romeinse stad ligt droog Haspengouw, een plateau
met vruchtbare akkers. Het traject klimt en daalt verschillende malen dit plateau op en af
onderweg naar Visé. Verder gaat het: langs schilderachtige riviertjes en dwars door
heuvelige weiden. Via de holle wegen van de Voerstreek gaat de route bij Noorbeek heel
even Zuid-Limburg in, maar meteen ook er weer uit, terug naar België. Indrukwekkende
spoorviaducten domineren hier het landschap, waar ook nog resten van de vroegere
zinkwinning te zien zijn.
Om Aken opnieuw te bereiken moet er weer flink geklommen worden door de beboste
heuvels van het Aachener Wald.
Een samenvatting:
- De route is niet bewegwijzerd maar vrijwel foutloos beschreven in een aantrekkelijke gids
die ook veel achtergrondinformatie bevat. De bijbehorende kaartjes zijn eenvoudig maar
duidelijk genoeg.
- Het aandeel onverharde paden is zeer groot.
- De etappes zijn pittig, maar kunnen desgewenst ingekort worden.
- De begin- en eindpunten van de etappes zijn goed met openbaar vervoer bereikbaar.
- Er is een goede internet-ondersteuning. Routewijzigingen worden meteen
gecommuniceerd en er wordt ook snel gereageerd op opmerkingen van wandelaars.
- De meest actuele versie van de routebeschrijving en gps-tracks zijn te vinden via
www.wandelzoekpagina.nl.
Kortom: een aantrekkelijke afwisselende en grotendeels onverharde drielandenwandeling
door een grote verscheidenheid aan landschappen en langs mooie historische steden.

