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ROUTE INFORMATIE | KASTEELPARK HATTEM – Roermond
Inleiding
In deze wandeling neemt Math de Ponti je mee door het prachtige natuurpark Hattem rondom
kasteeltje Hattem. De route bestaat uit natuurgebied ‘de Oude Roermeander’ en ‘het
kasteelpark’. Dit deel is volledig verhard. Het deel door de Oude Roermeander is onverhard
maar goed te doen met bijvoorbeeld een wandelwagen en is ca. 3 km lang.

KORTE INFO
Startpunt:

Parkeerplaats nabij Kasteeltje Hattem, Maastrichterweg 25, Roermond

Afstand:
Moeilijkheid:
Wandelwegen:
Rolstoelvriendelijk:
Horeca:

ca. 4 km (Parkroute 1 km en Oude Roermeanderroute 3 km)
vlak gebied/geen klimmetjes
Park verhard – Meander Roerdeel deels onverhard
Ja
Kasteeltje Hattem (open maandag t/m zaterdag vanaf 12:00 uur)
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ROUTE BESCHRIJVING
We beginnen in ‘het oude natuurdeel’ van het park Hattem. Dit deel is ca. 3 km lang,
onverhard, maar goed te belopen ook met een kinderwagen.
Vanaf de parkeerplaats loop je de ‘Beukenlaan’ in richting spoor, na de bocht staan er eiken.
Deze laan was van oudsher de verbinding tussen ‘kasteeltje Hattem’ en boerenhoeve
‘Jongenhof’. Je kunt dat nog zien bij het spoor. De bomenrij van eiken loopt aan de andere zijde
door.
Vlak voor de overgang van het ‘Ooibos’ (rechts van je) naar het weiland, zie je ‘Hulst-bomen’
staan. Met aan de onderzijde de van kerststukjes bekende stekelige blaadjes. Maar opvallend
genoeg zitten bovenin gewoon mooie groene gladde blaadjes. De Hulst beschermt zich door
de stekelblaadjes te vormen wanneer ze wordt aangevreten, bijvoorbeeld door de runderen.
Thuis snoeien levert ook deze stekelblaadjes!
Bij het spoor lopen we door het klaphek. Let op dat je evt. hond is aangelijnd. Dit in verband
met de ‘Rode Geuzen’ die in dit gebied rondlopen. De ‘Rode Geus’ is een rund dat beter tegen
de warmte kan dan de ‘Galloways’ die eerder in dit gebied liepen. Ze fungeren als
‘natuurbeheerder’. Ze zorgen dat de natuur ‘schraal’, ‘kort’ en ‘open’ blijft.
Opvallend in het gebied waar je nu loopt, zijn de vele
omgevallen (vaak) dode bomen. Dit zijn de
‘Canadapopulieren’ die hier rond 1950 zijn geplant.
Maar deze boomsoort staat met zijn wortels in het
water en daar kunnen ze niet tegen. Vandaar dat ze
afsterven en bij storm omvallen. Dood hout is ‘de hemel’
voor insecten. Daarom blijft ook al het hout liggen. Op
dat dode hout zie je zwammen ontstaan met
schimmeldraden door de hele boom. In de loop der tijd
als de boom is afgestorven ‘verstenen’ deze zwammen.
Je kunt ook duidelijk ‘de oude bedding’ van de Roer oftewel ‘de Oude Roermeander’ zien.
Uitgesleten in het landschap liep de Roer hier tienduizend jaar geleden. Nu wordt het
kwelwater, dat van de Roer afkomstig is, vastgehouden. Hetgeen ook goed zichtbaar is in de
oude buitenbocht. Het is een heerlijk gebied voor tal van vogelsoorten.
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Wanneer je een stukje doorloopt, zie je een paadje naar
rechts lopen juist voor het ooibos. Dit paadje is een pad
van de ‘Rode Geuzen’ en scheidt de oude ‘Roermeander’
van ‘het Ooibos’. Ook vanaf hier bij een prachtige
omgevallen boom (zie foto), kun je mooi over de meander
kijken. Zeker een keer doen!

We lopen verder en zien rechts van ons het natte gebied met veel bomen zoals Zwarte elzen.
Ook Meidoorn en oude populieren. Een echt ooibos. Geprobeerd is om het water middels
kanaaltjes af te voeren, maar dat is geen succes geworden. Je ziet dan ook een vooral nat
bosgebied.
Wanneer je doorloopt, zie links nog een eenzame boom staan. ‘Een Fladderiep of olm’
geschonken door de gemeente aan het Natuur Historisch Genootschap Limburg. Zij zetten
zich in voor het behoud van de natuur in Limburg.
Na door het klaphek te zijn gelopen, gaan we direct rechtsaf richting parkeerplaats. Wellicht
wilt u eerst een kopje koffie/thee of lunch nuttigen bij Kasteeltje Hattem, alvorens verder te
wandelen.
Het tweede deel van de route loopt door ‘Kasteelpark Hattem’. Dit deel van de route is geheel
verhard en ca. 1 km lang.
We lopen het pad nabij het spoor in. Merk op dat
er aan de waterkant allerlei mooie bloemen
groeien (afhankelijk van het seizoen). In het
voorjaar bloeit hier de Witte bosanemoon. Dit is
mogelijk geworden door een afspraak met de
gemeente dat de kanten pas vanaf juni worden
gemaaid. Dit beleid zorgt voor een diversiteit
aan
voorjaarsbloeiers
wat
men
wel
‘Stinzeplanten’ noemt. Ze staan in oude
hofstedes en boerderij om het voorjaar kleur te
geven.
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‘De Witte bollen’ zijn van kunstenaar Frans Peeters uit Swalmen. Hij exposeerde ook op de
wereldtentoonstelling in Osaka in Japan. Bij kasteeltje Hattem op het voorplein en bij de serre
van het kasteel staan ook kunstwerken van hem. De ‘witte bollen’ in polyester zijn hier
gesplitst.
Wanneer je doorloopt zie je een Oosterse Beuk van wel 150 jaar oud staan. Een prachtige
uitgegroeide boom. Wanneer de boom in volle bloei gaat, moet je echt eens bij de stam gaan
staan. Je hoort dan bijna geen autoverkeer meer. Wat je wel hoort? Het uitvouwen/groeien
van de blaadjes. Luister maar eens goed!

Het kasteelpark Hattem, staat ook bekend als ‘Nationaal Indië Monument’. Hier worden de
soldaten herdacht die omkwamen tijdens de inzet daar. Het plan voor het monument is
bedacht door Dick van Wijk en kunstenaar Wijnand Thönissen. Het monument is gerealiseerd
op initiatief van de heer Hans Creemers.
Bij het monument horen ook de twee (buiten het vorst seizoen) water spuitende Karbouwen.
Deze waterbuffels worden in Indonesische landbouw gebruikt voor de ploeg. Het water loopt
via een aangelegde Sawa’s als het ware naar zee.
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Langs het water aan de zijde van kasteeltje Hattem zie je Rododendrons. En grappig, deze
heten ‘de Pontische Rododendron’. Prachtig wanneer ze in bloei staan. En natuurlijk wel
bijzonder voor onze natuurgids Math de Ponti.
Tot slot lopen we nog langs het Vredesmonument. Hier worden de mensen herdacht die
hebben deelgenomen aan Vredesmissies en daarbij het leven hebben gelaten. Ook hier weer
een kunstwerk waaraan Wijnand Thönissen en Dick van Wijk hebben meegewerkt. Met
ditmaal de eeuwige vlam. Op een globe zetelt een bronzen vrouwenfiguur, Irene godin van de
vrede met in haar handen een toorts met de ‘eeuwige vlam’. Tegenover de vrouwenfiguur zit
een feniks die uit haar as herrijst.
Vanuit het park loop je linksaf weer terug naar het startpunt; de parkeerplaats bij Kasteeltje
Hattem.
We hopen dat je hebt genoten van deze tocht! Zie ook het kaartje bij dit schrijven.
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