Ommetje Kabroeksepad Meterik
Wandeling langs de beek, rotven en door het veld
Afstand 5 km, looptijd ca 1 ¼ uur. Stevig schoeisel aanbevolen.
De route is bewegwijzerd. Afkorting mogelijk.
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Initiatiefnemers/uitvoering: Dorpsraad Meterik.
Met dank aan: Stichting IKL, Stichting Horster Landschap
Mede mogelijk gemaakt door:

April 2012

1. Startpunt is bij de kerk in het centrum van Meterik. De
dorpskern van Meterik kenmerkt zich door de kerk, de
pastorie en de huizen/boerderijen uit begin 20e eeuw.
Deze gebouwen rondom de kerk laten zien dat het een
vermogend dorp was, zelfs de pastorie is toentertijd
voorzien van een extra verdieping. Op het plein staat
het kunstwerk van de Drie Vrouwen (1991). Drie elkaar
omarmende vrouwen symboliseren de hechte en eendrachtige samenwerking rond 1900, toen Meterik een
moeilijke strijd voerde voor zelfstandigheid. De creatie
is van beeldhouwer Gène Eggen.
Via de St. Jansstraat gaan we richting Rector de Fauwestraat, bekend als
het kerkhofpaadje. Langs het kerkhof en school komen we bij het Theresiaklooster. De laatste nonnen zijn rond 1990 vertrokken en daarna is het
klooster omgebouwd tot een appartementencomplex.
2. We lopen door de Past. Notermansstraat en Crommentuijnstraat en komen
uit bij een picknickplaats met hoge populieren, bekend als Madou-bosje.
Hier gaan we langs de Kabroeksebeek richting Pieter
Litjensweg. Langs de beek
staan mooie knotwilgen. De
Kabroekse beek begint in
de Peel, en gaat nabij de
Kasteelse bossen over in de
Groote Molenbeek in Horst.
De totale lengte is 9 km en
kent verval door hoogteverschillen.

We gaan links via de Pieter Litjensweg richting sportvelden. We steken de
Speulhofsbaan over en gaan rechtdoor over het zandpad. We passeren
het sportveld en de blokhut van Jong Nederland. Hier bevindt zich het
huidige geografische middelpunt van de gemeente Horst aan de MaasAan het einde van dit pad gaan we rechts
en nemen het pad langs de sloot achter
de sportvelden. Aan het einde steken we
de sloot over en gaan naar links richting
Rotven. We steken de Donkstraat over en
vervolgen ons pad langs de sloot. Links
mooie boompjes langs de afrastering van
een manege.
3. Even verder nemen we rechts een pad dat ons door door een bosje voert
waar vroeger het Rotven was. Horst ontwikkelde zich op basis van de
vlasteelt in de achttiende en negentiende eeuw tot een regionaal centrum
van textielindustrie. Eén van de stappen in het proces om van vlas linnen
te maken was het roten van
vlas. Dit roten is nodig zodat
de vezels los komen te zitten.
Het rotven ontleent waarschijnlijk zijn naam aan het
hierin doen roten (rootten)
van vlas. In de jaren zestig
deed het Rotven ook dienst
als vuilnisstortplaats, echter
nu alweer jaren beplant en is
het tot een waar natuurgebiedje omgetoverd. We vervolgen ons pad langs
de sloot en lopen richting beek.
Mogelijkheid voor afkorting (2 km). A. Bij de Kabroekse beek aangekomen steken we deze over en gaan hier naar links. Langs de beek lopend
komen we uit op de Donkstraat en gaan hier naar rechts richting centrum
naar ons beginpunt.
B. Lange route: we vervolgen
onze route rechts richting Afhangweg. Hier aangekomen gaan
we naar links en komen langs
een mooie buxustuin “Boxwood”
genaamd. We zien hier allerlei
mooie creaties van beelden en

vormen van buxus, een kunstwerk op zich om deze
zo te knippen.
4. We vervolgen onze route en komen op een
splitsing uit bij het St. Lucia kapelletje. Hier gaan
we naar links en gaan na ca 50 meter rechts het
zandpad in. Dit is de Seurenweg welke ons door
het Meterikse Veld voert. Dit veld is een eeuwenoud akkercomplex. De bewoners uit de 7e eeuw
na Christus hadden al dezelfde voorkeur voor het
Meterikse Veld als de tuinders van nu. Het ligt
immers op de grens van relatief droge gronden, geschikt voor bewoning
en akkerbouw, de wat lagere natte delen waar het vee kon grazen, en
de bossen met wild voor de jacht. Vroeger lagen in dit veld richting Horst
meerdere molens. Dat gedeelte heet
dan ook het Molenveld. Van hieruit
hebben we een prachtig vergezicht
over de velden. Bij een brede sloot
aangekomen gaan we links richting
molen en even later komen we uit op
de Schadijkerweg. Aan de overkant
staat een veldkruis, dit is het Hagelkruis of Molenkruis. Aanleiding tot
plaatsing was een enorme hagelbui.
De oprichters hoopten hiermee dat ze verder gespaard bleven van verdere rampen. We vervolgen onze route links en komen uit bij de molen.
5. Deze beltmolen “Eendracht maakt Macht” met een wiekenkruis van 26
meter is in 1899 gebouwd. De gebruikte onderdelen zijn afkomstig van
een voormalige poldermolen. De Jan Drabbelsstraat is vernoemd naar één
van de grote voorvechters van deze molen.
Op zaterdagmiddag, als de wind meewerkt,
kunnen bezoekers het maalproces in werkelijkheid meemaken. We lopen door en komen
weer terug in het centrum van Meterik. Links
hebben we nog een blik op een mooie gerestaureerde schuur “De Speulhof”. We wandelen weer terug naar de kerk tot het beginpunt. In de aanwezige horecagelegenheden
kan men na deze wandeling terecht voor een
lekkere kop koffie met vlaai.

