De blauwe bes
De streek tussen Peel en Maas is het concentratiegebied van de blauwe bes in Nederland.
De blauwe bes groeit op een luchtige, humusrijke, zure en vochtige zand- of veengrond.
De oogstperiode van de blauwe bes loopt van
eind juni tot eind september.
Wist u dat de blauwe bes oorspronkelijk afstamt
van de bosbes? De blauwe bes is echter veel
groter dan de bosbes en groeit in trossen, terwijl
bosbessen zich individueel in de struik bevinden.
Bovendien is het vruchtvlees van de blauwe bes
kleurloos, terwijl dat van de bosbes rood is.
Blauwe bessen zijn rijk aan vezels en bovendien
een bron van vitamine E, die bekend staat als
antioxidant. Veel mensen zeggen dan ook dat
het eten van blauwe bessen bepaalde ziektes
kan tegengaan.
En dat komt goed uit. Want de gezondheidsbommetjes smaken niet alleen lekker zoet uit het
vuistje, ze passen ook perfect in talloze gerechten.
Samen met de verwerkingen tot bijvoorbeeld
sap, jam of siroop, maar ook voor likeur of
wijnen zijn het excellente streekproducten.

Een buitengebied waarin het goed
wonen, werken en recreëren is.
Daar zetten wij ons graag voor in!

Landschap Horst aan de Maas heeft diverse bijzondere
themaroutes uitgestippeld in de regio. Beleef al wandelend of
fietsend het boeiende cultuur- en natuurlandschap van Horst
aan de Maas en ervaar zelf wat het met u doet.
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Kijk voor alle routes op www.landschaphorstaandemaas.nl
De routestructuren worden mede mogelijk gemaakt door:
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Kijk voor meer informatie ook eens op
www.blauwebessen.nl
Meer weten over blauwe bessen?
Doe de blauwe bessenquiz op
www.landschaphorstaandemaas.nl
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De Blauwe Bessenroute

Weemen Drukwerk & Communicatie, Horst

De Blauwe Bessenroute is een fietsroute van
zo’n 35 kilometer. De route staat in het teken
van de koningin van de bessen, welke nog altijd
in het wild te vinden is.
Ga zelf op zoek naar de blauwe bes en geniet
van het wisselende landschap waar u tijdens
deze route doorheen fietst. De wisseling der
seizoenen is er duidelijk in terug te zien.
Tijdens de bloeiperiode in de maanden april en
mei geeft de blauwe bessenplant sierlijke,
opvallende wit-roze bloemen. In de zomer zitten
de planten vol met groene en blauwe besjes.
In de herfst kleurt het blad aan de struiken
vuurrood en in de winter, als de bladeren zijn
gevallen, kleuren ook de stengels rood.
De Blauwe Bessenroute blijft het hele jaar door
zeer de moeite waard!
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Fietsrouteknooppunten
Zie tekst andere zijde
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Horeca
Seizoenshoreca

Blauwe bessenroute
rondom Melderslo

circa 35 km

Parkeerterrein / startpunt
Half verharde of
onverharde wegen
Verharde wegen

De streek Maasgaarden, aan de westelijke
Maaszijde in Noord Limburg, is bekend om
haar koninklijk trio: asperge, koningin der
groenten, de roos, koningin der bloemen en
de blauwe bes, koningin der bessen.

Melderslo
Prijs € 1,-

Blauwe bessenfietstocht
Melderslo blauwe bessendorp

5. De Roode Vennen

Eeuwenlang was de omgeving van Melderslo een
agrarisch gebied van tussen de veertig en vijftig
boerderijen, in het buitengebied van de gemeente
Horst. Het centrum van Melderslo was niet meer
dan een kale heidevlakte. De kinderrijke gezinnen
maakten het echter mogelijk dat de plattelanders
in 1916 een eigen school mochten oprichten. Een
kerk met pastorie en een dorpswinkel volgden.

Vanaf het verhoogde terras bij theehuis
De Roode Vennen heeft u aan alle kanten zicht
op de tuin en natuur. Hier ervaart u de rust, de
kleuren, geuren en het ritme van de seizoenen.
De heerlijke koffie, de keuze uit de lekkerste
theeën, het huisgemaakte gebak (blauwe-bessengebak tijdens het seizoen!) én een wandeling
door de tuinen en het landgoed maken de
beleving compleet. Een heerlijke plek voor een
tussenstop op uw route, ook om te voet het
natuurgebied Schuitwater te verkennen.

6. Schuitwater

Kerk Melderslo
Melderslo heeft altijd ijverige bewoners gehad
die nieuwe kansen volop benutten. Nieuwe ontwikkelingen in de land- en tuinbouw worden
voortvarend opgepakt en men is niet bang om te
pionieren met nieuwe teelten of teeltmethoden.
In de jaren zestig ging van de champignoncultuur een sterke attractie uit. Er ontstonden
ruim zeventig champignonbedrijven, waarvan
er nu nog drie over zijn die op dit moment meer
produceren dan de zeventig van destijds. Vanaf
de tachtiger jaren hebben veel bedrijven zich
toegelegd op de boom- en sierteelt. De laatste
jaren is de blauwe bessenteelt sterk in opmars.

2. Het Vlasven
Het Vlasven, dat midden in het dorp ligt, werd tot
1920 gebruikt voor het roten van vlas. Dit is het
vlas onderdompelen in water. Het duurde drie
weken totdat de vezels losgeweekt waren. Na diverse bewerkingen werd het vlas uiteindelijk door
de plaatselijke thuiswevers verwerkt tot linnen.

Weinig natuurgebieden bieden zoveel afwisseling op een beperkt oppervlak als het Schuitwater. U passeert heidevelden, droog en vochtig
grasland en waterplassen. De variatie in het
landschap hangt samen met de vele hoogteverschillen. De laaggelegen kern van het
natuurgebied bestaat uit oude, door de Maas
verlaten beddingen. Aan weerskanten daarvan
liggen hoge, droge zandgronden. Het Schuitwater is een rustig gebied en bij uitstek geschikt
om te wandelen.

Vredeskapel

9. Kasteelruïne Huys Ter Horst
De precieze stichtingsdatum van Huys Ter
Horst is - zoals van de meeste middeleeuwse
kastelen - niet bekend, maar het kasteel dateert
van rond 1350. Tot 1639 was Huys Ter Horst de
zetel van de ambtman van het Land van Kessel,
die van hieruit namens de Hertog van Gelder
de dorpen en het gebied bestuurde. De laatste
bewoner van het kasteel was Herr von Fürstenberg. Hij woonde er tot 1820 samen met zijn
dochter, maar vluchtte op een dag over de Maas
naar familie in Duitsland. Vanaf dat moment
raakte het slot in verval. Vanuit de uitkijktoren
heeft u een prachtig uitzicht op de ruïne.

Schuitwater
Kasteelruïne

7. Kunstwerk ‘Verbondenheid’
Op 1 januari 2001 zijn de gemeenten Horst,
Broekhuizen en Grubbenvorst gefuseerd tot de
gemeente Horst aan de Maas. Ter gelegenheid
van deze fusie werd op het voormalige driegemeenten-punt dit kunstwerk van
Jos Hermans geplaatst.

10. Kasteelpark Ter Horst,
vroeger Moelbaerenbos
Vroeger plukten de bewoners in deze streek
bosbessen of moelbaeren, zoals ze hier genoemd
werden, in hun natuurlijke omgeving (moel is
mond, baeren zijn bessen). Op enkele plaatsen
zoals bij het Schuitwater en in de Kasteelse
Bossen, vroeger Moelbaerenbos genoemd, treft
men ze nog regelmatig aan.

Het Vlasven

3. De Locht
Streekmuseum De Locht laat u op een sfeervolle
en onderhoudende wijze kennis maken met het
boerenbestaan en het dorpse leven en werken in
de eerste helft van de 20e eeuw.
In de vernieuwde museumruimtes kunt u alles
leren over de teelt van asperges en champignons,
hoe het vroeger ging en nu. Ook vindt u er veel
informatie over de blauwe bes. Een bezoek is
zeer de moeite waard.

4. Blue Berrie Hill
Bij theehuis Blue Berrie Hill maken ze met liefde
de lekkerste, gezondste, leukste en leerzaamste
producten van blauwe bessen. Midden in een
van de blauwe bessen plantages staat het theehuis met terras, waar u in de maanden juli en
augustus ook zelf kunt komen plukken. Het theehuis is elke dag geopend in de maanden mei tot
ongeveer september, van 10.00 tot 18.00 uur.

Kunstwerk ‘Verbondenheid’

8. Kapellen en veldkruizen
Melderslo is rijk aan vele kruisen en kapellen.
De grootste kapel is de Vredeskapel aan de
Broekhuizerdijk. Kort na het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog werd deze gebouwd en
ingezegend. Toen de oorlogsgevaren steeds
groter werden en vele mannen moesten
onderduiken, werd hier dagelijks het rozenhoedje gebeden. Met de bouw van deze kapel
werd de bijzondere bescherming van Maria
afgeroepen over de bewoners van Melderslo.

Moelbaerenbos

11. De Eendenkoel
De Eendenkoel (koel is dialect voor kuil) is een
overblijfsel van de eendenvangkooi die hier aan
de rand van het landgoed van kasteel Ter Horst
lag. De poel had aan één kant een smal uitlopende sloot, waar met een speciale vangfuik
door de jagers van het kasteel wilde eenden
werden gevangen. De fuik was zo geconstrueerd
dat de jagers door schuin aan de oever
geplaatste schermen onzichtbaar waren voor de
in de fuik gedreven eenden.

