
Gewestelijke wandeling in Kinrooi  

 Dinsdag 28 juni 2022 

Start stipt 13.30 u - Einde wandeling 16.00u 

Vertrekplaats: Wijnmakerij en kelder, Kasteel-

straat 17a, 3640 Kessenich, Kinrooi. 

 

   

- We bieden twee wandelingen aan: 
- 1. Forse Wandeling met bezoek aan de Dodendraad in Molenbeersel, 10 km 

Op enkele plekken langs de Belgisch-Nederlandse grens is een reconstructie van Den Draad: het elektrische hek wat 
door de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog werd gebouwd 
langs de grens om vluchten te beletten. Honderden 

mensen zijn door het hek geëlektrocuteerd 

 

 

 

 

 

 

2. Aangepaste Wandeling  in Vijverbroek, 6 km (rustig tempo) 

 
Het natuurreservaat Vijverbroek in Kessenich bijvoorbeeld, is gelegen in een oude Maasmeander en wordt beheerd 
door Natuurpunt vzw. Door eeuwenlange verleggingen van de Maas is het buiten de invloedssfeer van de huidige 
Maas komen te liggen en is de afgesloten Maasarm langzaam aan het verlanden. In de laagste delen van de Maas-
arm ontwikkelden zich elzenbroekbos en wilgenstruwelen met een zeer grote ecologische waarde. De ondergroei is er 
soortenrijk, met veel verschillende soorten zeggen, Moerasvaren, Dotterbloem en Gele lis. Ook voor vogels is het ge-
bied van belang, bedreigde soorten zoals Blauwborst, Nachtegaal, Wespendief, Boomvalk, Havik, Wielewaal en 
Sprinkhaanzanger komen er nog voor. En uiteraard weten ook libellen het natte gebied met vele poelen te waarderen. 

Onze begeleiders zijn Tonny Vandael en vriend van Kessenich.   

 Vertrekplaats: Wijnmakerij en kelder, Kasteelstraat 17a, 3640 Kessenich, Kinrooi. 

Er is parking in de straat mogelijk. 

              Voorzie gemakkelijk, stevig schoeisel en kleding aangepast aan ’ t weer! 

Van 16.30 tot 17.30 geeft Tonny voor de geïnteresseerden uitleg over de Wijnmakerij (op buitenterras) waar biolo-

gische wijnen gemaakt worden.  

Hierbij is coronaproof proeverij mogelijk à €2,00 per glaasje wijn. 

 

Schrijf je in vóór 25 juni: meld aantal deelnemers, gekozen wandelafstand(en) aan Luk Remans, luk.re-
mans@gmail.com    of : 0478/999997   Namens werkgroep wandelen van Gosa.
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