10 november 2011
Bezoek aan:

1. Introductie

(informatie website NP)
De Meinweg is een uniek terrassenlandschap, met steile overgangen tussen de terrassen.
De terrassen zijn in de loop van tienduizenden jaren ontstaan door inschuringen van de
Maas en verschuivingen in de aardkorst langs de drie breuklijnen die door het gebied lopen.
Één van deze breuklijnen is de bekende Peelrandbreuk. Dwars op de terrassen voeren twee
beken (de Roode Beek en de Boschbeek) het water af van het bovenste plateau naar de
Roer.
Het nationaal park ligt ten oosten van Roermond, wordt aan drie kanten omsloten door
Duitsland en is onderdeel van het Duits-Nederlandse grenspark Maas-Swalm-Nette,
ongeveer 10.000 hectare groot. Het Nationaal Park De Meinweg heeft een oppervlakte van
circa 1.800 ha.
In het Meinweggebied, met een oppervlakte van circa 1800 hectare, zorgen bossen, heide,
vennen (die in de slenken zijn ontstaan) en beekdalen voor een gevarieerd
landschap. Binnen Limburg is De Meinweg het enige gebied waar de adder nog voorkomt,
vandaar dat de adder onderdeel is van het logo van de Meinweg.
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2 Bereikbaarheid van het gebied
- met het openbaar vervoer:
Het bezoekerscentrum is per openbaar vervoer bereikbaar vanaf NS-station Roermond,
buslijn 78 naar Herkenbosch. De bussen van Veolia zijn voorzien van een lage instap en een
rolstoelplaats. Uitstappen halte Keulsebaan/Meinweg. Volg de borden naar het bezoekerscentrum. De afstand tussen halte en bezoekerscentrum is ongeveer 500 meter.

- per auto of rolstoelbus, parkeren:
Het bezoekerscentrum is goed bereikbaar,
maar bij gebruik van de navigator kan het voor
komen dat deze Meinweg 2 niet kent. Er is een
ruime parkeerplaats aanwezig op enige afstand
van het gebouw. Voor mensen die met een
rolstoel komen kan dichtbij het gebouw
geparkeerd worden op één van de twee
invalidenparkeerplaatsen.
Vanaf deze parkeerplaats moet men dan nog
enkele tientallen meters over de halfverharde
zandbodem naar de bestrate oploop naar het
bezoekerscentrum. Het zandpad sluit niet egaal
aan op de bestrating.

3 Wat komt een persoon met een fysieke beperking
tegen bij de voorbereiding van een bezoek (BTB)
- via internet:
Via de website van het National Park www.np-demeinweg.nl kan men onder “Bezoekersinformatie/Rolstoelroutes” informatie vinden over het aanwezige familie\rolstoelpad. Alleen
ontbreken daar de adresgegevens van de plaats van het beginpunt en hoe je daar kunt
komen. De aanwezigheid van een rolstoeltoegankelijk toilet in het bezoekerscentrum staat
niet vermeld op de website! Tevens kan men onder “Activiteiten/Mensen met een beperking”
informatie vinden over de ‘Special Doe Tocht’, een wandeling met natuurbelevingelementen
bedoeld voor mensen met een beperking.

4 Het Nationale Park nader beschouwd
4.1 Algemeen
Het Nationale Park De Meinweg trekt jaarlijks zo’n 800.000 bezoekers. Hiervan komt het
overgrote deel uit de directe omgeving van het nationale park(Nederland en Duitsland). Er is
sprake van veel herhalingsbezoek. Er wordt vooral gewandeld en gefietst. Er zijn door
diverse instanties, waaronder Staatsbosbeheer, wandelroutes uitgezet. Elke wandeling
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begint bij een parkeerplaats. Volgt men de gekleurde paaltjes dan komt men vanzelf weer bij
het vertrekpunt. Door het park voert een lange afstand wandelroute.
De meeste fietspaden bestaan uit zandgrond. Enkele paden zijn halfverhard, zoals het
onlangs vernieuwde fietspad. Het hele gebied is niet geschikt voor zelfstandig
rolstoelgebruik. Sommige paden, zoals het familie\rolstoelpad vanaf de Venhof is
grotendeels goed te berijden met een rolstoel, maar vraagt wel om ondersteuning bij de
hellingen in het pad. Daarnaast zijn ook de nieuwe fietspaden wel toegankelijk voor rolstoelen scootmobielgebruikers. Er zijn ook verschillende ruiterpaden, deels vanuit een in het park
gelegen manege.
Tot nu toe zijn er geen blinde of slechtziende mensen onder de bezoekers opgemerkt.
Overigens zijn honden, dus ook blindengeleidehonden, in het hele park aangelijnd toegestaan en op een deel van het familiepad ook los.
Het overlegorgaan wordt ondersteund door enkele werkgroepen. Daarin zitten geen mensen
met een beperking, of belangenbehartigers van deze groep. Voor mensen met een
verstandelijke beperking is een afzonderlijk natuur activiteitenprogramma beschikbaar.
Vooral door het IVN worden totaal zo'n 120 excursies per jaar gegeven, voor mensen met en
zonder beperking.
Ruim 80 permanente vrijwilligers ondersteunen de professionals bij het beleven van het
gebied. Daarnaast worden ook natuurwerkdagen georganiseerd.
Uit door het Nationaal Park gegeven cursus(sen) gastheerschap is/zijn overleg/werkgroepen
ontstaan waarbij ook aan mensen met een beperking aandacht wordt gegeven. Er vinden
regelmatig evenementen plaats.
De terreingesteldheid leent zich goed voor mountainbike, soms in de vorm van een
evenement. Er is geen uitgezette route en de beheerders beschouwen het mountainbiken
hier niet als problematisch. Er worden in het gebied overigens weinig mountainbikers
aangetroffen.
De Meinweg is rijk aan planten- en dierensoorten. De adder, afgebeeld in het logo van het
Park, komt relatief vaak voor, evenals de knoflookpad.
De kans op het waarnemen van wild als wilde zwijnen en reeën is vrij groot. In het gebied
leven ook dassen.
Gelet op de toegankelijkheid van het terrein is in beginsel die kans even groot voor mensen
zonder als voor mensen met een lichamelijke beperking.
Ter bevordering van de variatie in het landschap en van de vegetatie worden door de
beheerders koeien en 's zomers schapen ingezet. Ook zij vormen een attractie voor de
bezoekers.
Het Nationaal Park streeft naar een 5- tal “poorten”, plaatsen in het gebied waar informatie
wordt gegeven en waar uitgezette routes starten.
Het zijn:
 Bezoekerscentrum De Meinweg
 Venhof aan het begin van het familie/rolstoelpad
 De werkschuur
 Het station Vlodrop
 Boshotel
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4.2 Bezoekerscentrum De Meinweg
Het bezoekerscentrum is de toegangspoort tot het Nationale Park.
Er komen jaarlijks zo’n 80.000 bezoekers. Er is een licht
oplopend pad naar de ingang, dat geen probleem hoeft op te
leveren voor rolstoelgebruikers. De deur heeft een dranger zonder
bedieningsknop. Eerst komt men in een hal. Aan de linkerzijde
bevindt zich het bezoekerscentrum, aan de rechterzijde de
bosbrasserie IJgenweis. Ook bij deze deuren zit geen
bedieningsknop. Vanuit de hal zijn de toiletten bereikbaar. Er is
een rolstoeltoegankelijk toilet, waarvan de deur bij opening de
doorloop naar de overige toiletten blokkeert. Een rolstoelgebruiker
moet erg manoeuvreren om het toilet binnen te kunnen gaan.

Het bezoekerscentrum is verdeeld in drie gedeelten: eerst
komt men in de winkel met de informatiebalie. Vanuit de
winkel kan men doorlopen in de expositieruimte, die is
opgebouwd over een aantal hellende vloeren, waarover
men zigzag omlaag loopt langs verschillende informatieve
objecten.
Deze objecten zijn ingericht voor langs
wandelende bezoekers. Gezien de hoger opgestelde
objecten zijn deze niet overal geschikt voor kinderen of
mensen in een rol- of scootmobiel, waarvoor de ruimte op
zich wel toegankelijk is.
Uiteindelijk komt men op het laagste niveau van het gebouw,
waar men door een korte gang loopt met aan weerszijden
informatieve teksten en tekeningen op de muur. Langs één
kant staan verschillende monitoren geplaatst met videoinformatie. Aan het eind van de gang is een ruimte voor
groepspresentaties. Groepen, kunnen ook vanuit de winkel
direct via een trap naar deze ruimte, hoewel een daarbij
horende rolstoelgebruiker dus de route door de expositieruimte naar beneden dient te volgen.
Op het buitenterrein staan picknicktafels en is er een speelbos
voor de kinderen. De tafels staan een heel eind van het
bestrate gedeelte voor het bezoekerscentrum af in het gras.
Op het moment van de visitatie was men bezig met een
verbouwing.

.
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4.3 Famile- en rolstoelpad bij de Venhof

In Nationaal Park De Meinweg heeft Staatsbosbeheer in 2007 een rolstoelpad aangelegd.
Het pad is 2,5 kilometer lang en voert door een afwisselend bos- en heidelandschap. Er
zitten klimmetjes in de route die binnen de geldende norm vallen en dus goed te nemen zijn.
Onderweg zijn er diverse rustplaatsen en aan de rand van de heide is een grote picknicktafel
waar 4 rolstoelen kunnen aanschuiven.
Het pad begint bij de spoorwegovergang nabij Rijstal Venhof te Herkenbosch. Bij de rijstal
zijn invalidenparkeerplaatsen aanwezig.
Het pad loopt over een deel van de Waalsberg en is geschikt voor de hele familie. Omdat het
pad verhard is en een lengte heeft van 2.5 km, is het heel geschikt voor ouders met kinderof wandelwagens, rollator-, rolstoel- of scootmobielgebruikers, dan wel iedereen die geen
grote afstanden kan lopen. De hellingen in het pad kunnen voor een handbewogen
rolstoelgebruiker net even te veel van het goede zijn, maar met wat hulp moet het lukken en
er staat een geweldig uitzicht en natuurbeleving tegenover. Het pad vormt een rondje en is
het beste linksom te volgen, omdat het pad dan geleidelijker stijgt. De afdaling is dan wel iets
steiler
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4.4 Het vernieuwde fietspad

Het fietspad tussen de Boslaan bij Rothenbach richting Steenheuvel en terug naar de
Boslaan bij Vlodrop Station is onlangs van een nieuwe toplaag voorzien. Dit pad is ook heel
geschikt voor gebruikers van een scootmobielen. Bij de visitatie werd geconstateerd dat
helaas door ruiters te paard gebruik gemaakt is van dit vernieuwde fietspad, waardoor hier
en daar oneffenheden in de toplaag merkbaar waren.

4.5 Relatie met de omgeving
In de omgeving van het Nationaal Park bevinden zich diverse horecagelegenheden, die baat
hebben en betrokken zijn bij het Nationaal Park. Bezoekers aan Het Nationaal Park
bezoeken ook deze horecagelegenheden, zeker wanneer zij de beschikking hebben over
een aangepast toilet.
Ons is echter niet bekend welke horecagelegenheden de beschikking hebben over een
aangepast toilet.

Kenniscentrum Groen & Handicap wordt financieel gesteund door
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