Korte Tour 176

Wandeling naar het Domein Kattevennen
Harry Boelen, Maastricht
Deze geheel vlakke wandeling met een lengte van ca. 8 kilometer brengt ons door gevarieerd bos
naar het Domein Kattevennen, een van de toegangspoorten tot het Nationaal Park Hoge Kempen. We
starten de wandeling bij Brasserie de Lindenhof aan de Veugenstraat 48, 3690 Zutendaal. Vanuit het
centrum van Zutendaal volgen we het bord “andere richtingen”. We blijven deze weg volgen tot op de
rotonde waar we naar rechts gaan richting As. Na 300 meter nemen we de Veugenstraat naar links.
De wandeling
Tegenover de Lindenhof ligt, in een mooi aangelegd park
met kruisweg, de druk bezochte Lourdesgrot. Zeker de
moeite waard om hier even binnen te lopen.

Op de schuine kruising gaan we naar rechts en na ca. 100
meter nemen we de smalle bosweg naar links. Op de brede
dwarsweg gaan we naar rechts. Op twee kruispunten blijven
we rechtdoor lopen. We blijven onze weg nu volgen tot op
een smalle asfaltweg. Deze asfaltweg volgen we naar rechts.
Na ca. 120 meter gaan we tussen twee hindernissen van een
military parcours naar links en blijven dan meteen daarna
op het kruispuntje rechtdoor lopen. (Punt 2)

Grot van O.L.V. van Lourdes
Hindernis van het Military parcours

De Lourdesgrot van Wiemesmeer werd in Mei 1925 officieel
ingewijd. In 1983 werden ingrijpende herstelwerkzaamheden
aan de grot uitgevoerd. In 1985 werd op grootse wijze het 60
jarig bestaan van de grot gevierd.
Bij het verlaten van de grot gaan we even naar links en
nemen dan de Beversteweg naar links. (Punt 1) Na ca.
100 meter nemen we de bosweg naar rechts. We zien hier
het wit / rood van de GR5. We houden links aan en volgen
de weg het bos in. Op het kruispunt volgen we de brede
zandweg naar rechts. We lopen parallel met de hoogspanningsleidingen links van ons. Op het kruispunt van
brede boswegen gaan we naar links en lopen al spoedig
onder de hoogspanningsleidingen door.
De 380 KV hoogspanningslijn boven ons, loopt van Zutendaal
naar het 40 kilometer verderop liggende Maaseik. De stroken
onder de leidingen worden door begrazing van schapen vrij
gehouden van bomen- en struikengroei.

We moeten nu even opletten: na ca. 150 meter, waar de weg
een bocht naar links maakt, nemen wij het smalle paadje naar
rechts. Dit paadje slingert door het bos en brengt ons op een
smal dwarspaadje. Hier gaan we naar links (blauw, groen).
Op De splitsing links aanhouden. (blauw, groen) Even verder
houden we rechts aan (blauw, groen). We blijven het pad volgen
tot op een kruispunt en gaan hier naar links (blauw,groen)
en houden meteen daarna op de Y – splitsing rechts aan. We
blijven het pad nu tot het einde aan de bosrand volgen en
houden dan links aan. We komen dan snel aan een kruispunt
met rustbank. Rechts is asfalt. (Punt 3) We blijven hier rechtdoor
lopen langs het weiland. Op het schuine kruispunt met een
brede bosweg blijven we rechtdoor lopen. Op het kruispunt
met een rijwielpad gaan we naar links. Na ca. 150 meter nemen
we de brede weg naar rechts. Deze weg brengt ons weer op
het rijwielpad dat we naar links gaan volgen. We blijven het
asfalt nu volgen tot op een brede asfaltweg en zijn dan in
het centrum van het Domein Kattevennen. (Punt 4)
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In de bossen van de Kattevennen wordt de Amerikaanse vogelkers
met kettingzagen en bosmaaiers intensief bestreden. De
Amerikaanse vogelkers komt oorspronkelijk niet in deze
streken voor. De plant werd ooit enthousiast binnengehaald
als grondverbeteraar maar wordt nu bestempeld als bospest.
Door het invasief karakter van de vogelkers krijgen inheemse
bomen en struiken minder kans om te groeien.

Centrum Domein Kattevennen

We negeren een weg naar rechts en verderop een brede
weg naar links. Op het kruispunt blijven we rechtdoor lopen.
Onze brede weg draait naar links en we blijven links aanhouden.
De paardenhindernissen houden we dus rechts van ons.
Een weg naar links negeren we. We zien hier ook weer de
verschillende kleurtjes van gemarkeerde wandelroutes. Een
weg naar links negeren we. Onze weg draait naar rechts en
brengt ons op een rijwielpad. (Punt 6) Hier gaan we naar links
en nemen dan na 50 meter het bospad naar links. Op het
kruispunt met een brede dwarsweg blijven we rechtdoor
lopen. We lopen onder de hoogspanningsleidingen en op het
kruispunt lopen we rechtdoor. Op het einde van dit pad gaan
we op de asfaltweg naar links en zijn terug op ons startpunt.
Foto’s: van de schrijver
Routekaartje: Rim Beckers
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Cosmodrome en Onthaalcentrum

In Kattenvennen, een van de zes toegangspoorten tot het Nationaal
Park Hoge Kempen, ligt het accent op de kosmos. In de Cosmodrome
met zijn 360 graden projectiekoepel, verken je het heelal. Naast
sterren kijken kun je wandelen langs het planetenpad en het
bijzondere stenenpad. je kunt er minigolfen en paardrijden en
er is een groot sportcentrum met vele mogelijkheden tot het
beoefenen van vele sporten.

Planetarium
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Loozenheide
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We gaan over deze brede weg naar links richting onthaalcentrum en lopen over de planetariumweg. We lopen
onder de gebouwen door en volgen het rijwielpad richting
knooppunt 535. We volgen het asfalt mee naar rechts. Op
het kruispunt blijven we rechtdoor lopen, verlaten dus het
asfalt. Een weg naar rechts negeren we en 30 meter verder
gaan we op de vijfsprong naar rechts. We passeren een
rustbank en zien achter de rustbank de Looienheide met
veel jeneverbesstruiken. Het pad brengt ons op een brede
dwarsweg en hier gaan we naar rechts. We bereiken een
asfaltweg bij het sportcomplex van de Kattevennen en gaan
hier naar links. Na ca. 100 meter nemen we, vóór de vakantie
woning de asfaltweg naar links. (Punt 5) Waar het asfalt naar
links draait blijven wij over de bosweg rechtdoor lopen.
De Natuurgids 2018-2 І 58

Wiemesmeer
1
6

Herberg Lindenhof

Grot van O-L-V van Lourdes
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