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NiederrheiN eN Limburg duitsLaNd eN NederLaNd    

Grenzeloos 
Genieten

smaakvoL waNdeLeN iN Zuidoost-NederLaNd & de NiederrheiN

Ontbijten in Midden-Limburg, Kaffee und Kuchen in de  Duitse Niederrhein. 

Grensoverschrijdend wandelen in Nationaal Park De Meinweg en  slenteren 

langs de Hollands-Duitse Roer.  Tijdens een tweedaagse trip ontdek ik  

dat de zuidoostelijke grensregio niet alleen trakteert op prachtige 

 wandelroutes, maar ook op (h)eerlijke streekproducten. 

Tekst en fotografie: Marc Erwich 
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NiederrheiN eN Limburg duitsLaNd eN NederLaNd    

Het is halverwege maart en de lentezon draait 
op volle toeren. Het terras van Boerderij Schu-
renhof in het petieterige Vlodrop zit dan ook vol 
bon-vivants. Nog voor het middaguur klokken 
dorstige kelen Roerdaler Gagelbier en glazen 
witte wijn naar binnen. Marga, de bevlogen ei-
genaresse, gaat veelvuldig rond met allerlei re-
gionale lekkernijen: van sjtekwórs tot 
kaajscheutels en knapkook. Telkens is alles in 
no-time op; boerenhoreca op zijn best. Het lek-
kerbekken kan ik nog uren volhouden, maar de 
ligging aan de Roer en de voorjaarszon nodigen 
ook uit tot wandelen. In de benen dus!

smalle taille
Fijn: zo verbrand ik direct de extra calorieën. 
Want ijdel als ik ben wil ik ook in de smalle 
taille van onze meest zuidelijke provincie in 
vorm blijven. Maar met al dat gesmulpaap is 
dat een flinke opgave. Zeker als ik bedenk 
dat de wandelroute ‘Hap & Stap Roerdalen’ 
op het menu staat. Een wandeling van 15 ki-
lometer met drie culinaire pitstops. Samen 
met mijn reisgenoten volg ik echter maar een 
deel van de route; aan het aantal pauzes 
wordt niet getornd. We zijn immers in bour-
gondisch Limburg… 
Maar eenmaal stappend door de mooie na-
tuur van Roerdalen mag wat mij betreft de 
eerste break nog even op zich wachten. Liep 
ik net nog door het bos, nu volg ik de Roer die 
als een zilveren lint door het landschap 
stroomt. Langzaamaan krijgt de omgeving 

een agrarisch uiterlijk. Lammetjes mekkeren, 
vogels fluiten en koeien loeien. Een deken 
van rust daalt op mij neer.

 
tonG- en ooGstrelend
Ook in Oetsjpanning De Meuleberg geen 
spoor van stress, ondanks een vol terras. Sa-
men met haar broer Bas runt de jonge Karin dit 
sfeervolle restaurant. Al snel blijkt de rolverde-
ling: zij babbelt, hij bakt. Na een hartelijk wel-
kom van zus krijgen we van broer letterlijk 
een kijkje in keuken. Reden? We gaan Lim-
burgse vlaaien bakken! Nog even wat energie 
tanken voor de laatste kilometers. 
En die zijn fraai. In het piepkleine Herken-
bosch heeft de tijd stilgestaan. Vakwerkhuizen, 
opknappers, groene luiken en nostalgische 
straatlantaarns geven het dorp smoel. Toch 
maakt het eindpunt van de wandeling de 
meeste indruk. Prachtig gelegen in de natuur 
prikkelt Kasteel Daelenbroeck de fantasie. Het 
eeuwenoude landgoed is een lust voor het oog; 
het uitgebreide diner tongstrelend. 

WandelWalhalla
De volgende ochtend is de wandellust nog 
niet gestild. Maar wat wil je als je ontwaakt 
midden in de bossen van Nationaal Park De 

Meinweg en de zon weer vrolijk schijnt? 
Kortom, wandelschoenen aan en op naar de 
Niederrhein! Want deze aangrenzende Duit-
se regio tussen Rijn, Waal en Maas vormt 
met zijn vlakke en goed ontwikkelde wan-
delpaden een fantastisch wandelgebied. Ki-
lometerslange ongerepte natuur, 
kronkelende rivieren en historische kastelen 
en forten maken de Niederrhein tot een wan-
delwalhalla. Eerste stop: Tönisvorst in Kreis 
Viersen. 

appeltje voor de dorst
Tönisvorst is de Apfelstadt am Niederrhein. 
De talrijke folders en een heuse Apfelstadt 
Schlemmer Tour laten hier geen misverstand 
over bestaan. Vooral het recept van de ap-
pelsmikkeltocht klinkt uitnodigend: lekker 
wandelen en onderweg je buik rond eten. Ik 
kan dus niet anders dan testen of dit klopt en 
volg onder leiding van gids Catharina de tour. 
Trots smijt ze met feitjes. ‘Tönisvorst heeft 
30.000 inwoners en 400.000 appelbomen. De 
productie bestaat uit 48 miljoen appels in 40 
soorten. En daarvan maken we van alles: ap-
pelchips, appelsap, appelkaneel, appelwijn, 
appellikeur, appeljam…’  
Haar opsomming gaat nog even door, maar ik 
ben allang overtuigd. Op de Huverheide 
doemt een indrukwekkende muur van appel-
boomgaarden op. Helaas ben ik er net te 
vroeg, over een paar weken is het hier een 
zee van bloesem. Maar treuren doe ik niet, 

smaak op de kaart 
Meer weten over de combinatie van wandelen 
en culinair genieten? Kijk dan op www.smaak-
opdekaart.nl. Hier presenteren Zuidoost-Ne-
derland en de Niederrhein zich als smaakregio 
en vind je smaakvolle tips voor een dagje uit of 
(korte) vakantie.

het uit-
gebreide 
diNer is 

toNgstre-
LeNd
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BELEEF DE SMAAK VAN DE GRENSREGIO
Smaak op de Kaart geeft actuele tips over de smakelijkste plekken van de 
grensregio Niederrhein en Zuidoost-Nederland. Kijk waar je lokale 
specialiteiten kunt proeven, je zelf aan de slag kunt, je jezelf lekker 
actief kunt uitleven en waar de leukste evenementen worden georganiseerd.

www.deutschland-nederland.eu

Mede mogelĳ k gemaakt door:

Ontdek de smakelijkste plekken van de grensregio op: www.smaakopdekaart.nl

 BELEEF DE SMAAK VAN DE REGIO
Van boer derĳ  cafés tot trendy restaurants. Eten, 
ontdekken, proeven, genieten. Authentieke, 
lokale, biologische streekproducten.
 

 LEKKER ACTIEF ZIJN 
Van glooiende, groene heuvels tot bruisende 
binnenstad. Fietsen, wandelen en golfen onder 
het genot van een lokaal hapje en drankje. 

 ONTDEKKEN, PROEVEN, KIJKEN EN BELEVEN 
Regionale landwinkels, boerenmarkten en 
eigentĳ dse winkels. Lokale ondernemers en 
zelf gemaakte producten. 
 

 DOE HET ZELF, DOE HET LEUKER 
Druiven snoeien, koe knuffelen, bier brouwen, 
koken. Creatief, culinair, doen en beleven. 
Professionele workshops voor jong en oud.

Apeldoorn

Arnhem

Nijmegen

NEDERLAND

DUITSLAND

Venlo

Venray

Kleve

Viersen

Wesel

Roermond

EVENEMENTEN
TOT EN MET 31 OKTOBER IN 
KRANENBURG EN OMGEVING
Radel Ma(h)l

19 TOT EN MET 21 JUNI
IN VENLO
Culinaire proeftuin 
‘Lekker Venlo’ 

30 AUGUSTUS IN DE LIEMERS
Tour Culinair de Liemers

TIPS
• Smaak van Van Gogh
• Hap & Stap Reuver
• Wĳ nroute Groesbeek
• Apfelstadt-Schlemmer-Tour
• Glindhorster foodwalk
• Walking dinner in Thorn
• Schauen, Essen, Staunen

215x148,5 advertentie Smaak op de kaart ANWB Wandelspecial.indd   1 14-04-15   09:56

   duitsLaNd eN NederLaNd NiederrheiN eN Limburg

daar is de omgeving te mooi voor. Aan de ho-
rizon priemen spitse kerktorens in de lucht, 
beeldige Frankische boerderijen zorgen voor 
een historisch sausje en landweggetjes gaan 
op in het niets.  
Van al het gewandel door het boerenland 
krijg ik een gezonde trek. Geen probleem; 
het barst van de fruitboeren. Wij houden halt 
bij familiebedrijf St. Töniser Obsthof en krij-
gen bij binnenkomst direct een glas bubbels. 
‘Apfel-prosecco,’ verduidelijkt de gastvrije 
eigenaar. Lekker. Ik nestel me in de zon op 
het terras en proef enkele huisspecialiteiten. 
Deze Spaziergang kan me niet lang genoeg 
duren.

einfach Wanderbar
Eigenlijk vormt Genussregion Niederrhein 
één grote culinaire ontdekkingstocht te voet, 
besef ik als ik tijdens het diner alle opties be-
kijk. Zo wandel je in Kreis Wesel door een 

landschap van oude rivierarmen, kronkelende 
stroompjes en bossen en stop je bij boerderij-
en, boerenmarkten en kleine privébrouwerij-
en. In Kleve struin je door het Reichswald, en 
eet je smakelijke streekgerechten in een van 
de vele restaurants. Nee, Genusswandern is 
het probleem niet. Ik leg mijn gidsje weg en 
prik mijn vork in een mals stuk vlees. Het is 
hier einfach wanderbar. •

waNdeLeN ZoNder greNZeN 
Wie wandelt in Limburg steekt zo de grens 
over naar Duitsland en vice versa. Kijk daar-
om voor de mooiste grensoverschrijdende 
routes op www.wandelenzondergrenzen.nl 


