
43. GANGELT 10 km – 15,6 km – 17,9 km 
 

 
 

Deze vlakke boswandeling gaat door de Schinveldse bossen, door het dal van de Rodebach en langs het 
wildpark Gangelt. U loopt over Nederlands en Duits grondgebied. Onderweg passeert u restaurant  De Lier, 
een leuke pauzeplek  Aan het einde is ook een restaurant. 
 

Startpunt: parkeerplaats bij Freibad en restaurant Haus Hamacher, Am Freibad 10, Gangelt. 
 

Samenstelling route: Leon Weijden. 
 

Auteur: Jos Wlazlo    

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   



  blz 2 van 3 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 17,87 km  3.50 uur  29 m  78 m 
 

 
 

43. GANGELT 10 km – 15,6 km – 17,9 km 
 

1. Met de rug naar de ingang van het restaurant 
gaat u R en dan meteen bij infobord R over de 
smalle asfaltweg, met links het Freibad Gangelt 
en even verder rechts het voetbalveld van SG 
Gangelt-Hastenrath 99 e.V..Aan de 3-sprong, 
einde openlucht zwembad, gaat u bij zitbank L 
(pijl) de bosweg omlaag. Steek na 300 m de 
smalle asfaltweg over en loop bij verbodsbordje, 
trafokast en  waterpompput RD over de bos- 
grindweg door de bosrand. Negeer zijpaadjes,  
 

(Loopt u met stokken, dan kunt u de aanbevelingen, 
die hier op de borden (Nordic Walking) staan, volgen.  
 

Na 300 m passeert u een mooie zitbank. Aan deze 
bosweg komt u meer te weten over de techniek van 
Nordic Walking.  
 

Na 600 m, vlak voor  bij hoogspanningsmast ziet u 
rechts in het bos bijenkorven staan.   
 

Na bijna 800 m gaat u aan de T-splitsing L de 
smalle asfaltweg omlaag.  Vlak daarna voorbij 
breed houten hek, klaphek, waterpompstation en 
zitbank gaat u aan de 4-sprong RD (paars) en via 
houten brug/vlonderpad steekt u de 
Rodebach/moerasgebied over en volg het smalle 
grindpad, dat voor rij populieren naar links buigt.   
 

(Mogelijk komt u hier Schotse Hooglanders (runderen 
met horens) grazen tegen).  
 

Na bijna 400 m bij veerooster en klaphek  gaat u 
RD (paars) en even verder, wordt het pad een 
grindweg, gelegen in de essenlaan. Na 600 m 
gaat u aan de kruising bij verbodsbord L  
(blauw/roze) met rechts een grote parkeerplaats. 
Even verder steekt u de Roode Beek/Rodebach, 
een zijbeek van de Geleenbeek, over. Negeer 
zijpaden en loop RD over de asfaltweg richting 
Handelsstal Leiffenderhof (wit huis).  
 

(Een eindje verder kunt u rechts via het grindpad de 
heuvel omhoog lopen. Hierboven bij het Bovenmeer 
(73,70 N.A.P.)  heeft u rondom mooi uitzicht over o.a. 
de Schinveldse Bossen. Hier ziet u ook de kerktoren 
in de Duitse plaats Gangelt wiens bekendste inwoner 
Mercator was (topografisch kaarten).  Mogelijk ziet u 
beneden op het grote grasveld grazende Schotse 
hooglanders). 
 

2. Meteen na Handelsstal Leiffenderhof gaat u R 
(geel-bruin) over asfalt- fietspad met links van u 
de bosrand. Voorbij mooie boomzitbank volgt u  
het asfaltpad dat naar links buigt en een bosweg 
met rechts het asfalt- fietspad wordt  Aan de  
4-sprong gaat u RD met rechts het asfaltpad.  
 

(U loopt hier door de Schinveldse Bossen, het 
grootste aaneengesloten bosgebied in Zuid Limburg 

(308 hectare). Mogelijk komt u hier een van de circa 
80 grazende Schotse Hooglanders tegen, die hier 
door de bossen/grasvelden struinen).  
 

Aan de 4-sprong gaat u R (geel/bruin). Aan de 
veldweg/fietspad gaat u L. Vlak daarna gaat u R 
(bruin/geel). Aan de 4-sprong, bij Mariakapelletje 
en zitbank, gaat u L. U passeert een houten 
doorgang.  Circa 50 m voorbij het einde van de 
afrastering gaat u R over het kleine smalle 
bospad. Aan de omgekeerde  
Y-splitsing gaat u RD.  
 

3. Aan de brede grindweg gaat u L.  Aan het einde 
van de afrastering gaat u meteen R langs het 
museumdorp Nonke Buusjke.   
 

(Nonke Buusjke, een museumdorp dat bestaat uit 
Limburgse vakwerkhuizen uit de 19e eeuw. Rond het 
centrale plein staan onder o.a. een meer dan 300 
jaar oud woonhuis, stallen, een smidse, 
schoenmakerij, stroopstokerij en een dorpswinkeltje 
uit grootmoederstijd. Het bakhuis, dat nog wordt 
gebruikt om vlaaien en broden te bakken en de 
dorpspomp, maken het plaatje compleet. Nonke 
Buusjke is tussen Tweede Paasdag en de laatste 
zondag van oktober elke zondag geopend van 12 tot 
17 uur. Groepen kunnen ook door de week 
reserveren. Zeker eens bezoeken). 
 

Aan de 3-sprong bij infobordje gaat u L over het 
bospad (zwart/sterren). (U gaat dus niet RD langs 
de bosrand!). Negeer zijpad links en loop RD 
(rood). Aan de Y-splitsing gaat u L (u verlaat 
rood). Aan de T-splitsing met links een klaphek 
gaat u R (roze/groen). Negeer paadje scherp 
rechts. Meteen daarna gaat u L (groen). Negeer 
zijpad rechts met houten brug en loop RD 
(zwart/sterren) langs metalen maquette “oud 
Bos”. Aan de T-splitsing gaat u L (zwart/sterren). 
Waar het pad naar rechts buigt, steekt u via platte 
houten boomstammen het waterstroompje RD 
over. Volg het bospaadje RD. Aan de T-splitsing 
gaat u L over het brede bospad (zwart/sterren). 
Aan de 4-sprong na klaphek en bij zitbank gaat u 
R (geel/roze/ bruin/rood). 
 

4. Negeer pad links. Aan de kruising bij klaphek 
gaat u RD (bruin/paars/geel/rood). Het pad buigt 
naar links. Vlak voor grote plas gaat u R over het 
pad, dat even later naar links buigt en tussen 
twee plassen, voormalige kleigroeves, doorgaat.  
Voorbij de twee plassen gaat u meteen R (rood) 
met rechts, de rechts gelegen, plas.  
Let op! Waar het brede pad naar rechts buigt, 
gaat u RD over het smalle paadje richting open 
veld.  



  blz 3 van 3 

 

Bij het open veld gaat u L door de bosrand met 
rechts van u het open veld. Bij rechts gelegen 
waterpoel, maakt het paadje een haakse bocht 
naar rechts. Volg nog even het pad parallel aan 
de sloot. Loop dan RD tot bij houten paaltjes van 
afrastering. Ga hier haaks L (geen/onduidelijke 
paadje) door het bos richting grasland. 
Aan de asfalt-/grindweg gaat u L. 
 

5. Negeer zijpaden en volg het pad met links een 
asfalt- fietspad RD (A3). Negeer bospaden. Aan 
de 4-sprong bij groot grasland met drie 
“keienkorfbankjes” en een blauwe vuilnisbak 
gaat u R (bruin/rood/paars). Een eind verder buigt 
het pad bij vijver naar rechts.   
Vlak daarna, aan de 4-sprong, gaat u L 
(bruin/rood/paars) over het brede pad. Aan de  
T-splitsing, voor het zweefvliegveld van de Eerste 
Limburgse Zweefvliegclub (1934), gaat u L. Via 
houten (zitbank)brug steekt u het Russcherbeekje 
over en loop verder RD. Negeer zijpaden links. 
Aan de Y-splitsing, bij het blauwe bord van 
“Waterwingebied”, gaat u L/RD (bruin/rood/ 
paars). 
 

6. Negeer zijpaden en loop RD. Aan de T-splitsing 
gaat u R en meteen daarna aan de T-splitsing L.  
 

(Als u hier naar R gaat, komt u bij restaurant De Lier, 
een prima pauzeplek. Vanaf het terras kunt u 
mogelijk naar de zweefvliegtuigen kijken).  
 

Vlak daarna, vóór wit huis (Handelsstal 
Leiffenderhof), gaat u R, via veerooster, over het 
pad, richting Gangelt. Volg nu RD het pad richting 
Gangelt met rechts een hangar van het 
zweefvliegveld.  
 

(Even verder ziet u rechts het vliegveld van de Eerste 
Limburgse Zweefvlieg Club (1934). Mogelijk ziet u 
hier hoe zweefvliegtuigen met een lier omhoog 
getrokken worden). 
 

Voorbij twee hoger geplaatste zitbanken, 
bruggetje, infobordje en veerooster loopt het pad 
door het Nieuwe en Oude Moeras. Na vlonderpad 
loopt u bij de grensstenen nr. 269 Duitsland 
binnen. Voorbij volgende vlonderpad en voor 
brug over het gekanaliseerde gedeelte van de 
Rodebach gaat u aan de 3-sprong RD.  
 

Degene, die 10 km loopt gaat hier R (geel/donker 
blauw) over de smalle asfaltweg langs de knotwilgen.  
Aan de 3-sprong bij brug, wegwijzer en 
fietsknooppunt 51 gaat u L en u komt weer bij Haus 
Hamacher.   
 

7.  Meteen na de brug gaat u bij zitbank L over de 
smalle asfaltweg/fietspad, met links van u de 
Rodebach. Na ruim 800 m gaat u aan de 4-sprong 
bij houten brug RD (paars). Steek 300 m verder de 
voorrangsweg over en loop RD. 400 m verder, 
vlak voor de hooggelegen doorgaande weg 
(“neutrale weg” genoemd), gaat u L en loop 
onder het viaduct door. Let op! Negeer asfaltweg 
rechts maar neem vlak daarna R het smalle pad, 
dat parallel loopt aan de asfaltweg, naar rechts. 

(Het pad ligt links van deze asfaltweg). Aan de 
asfaltweg gaat u L.  
 

8. U passeert de ingang van Wildpark Gangelt. 
Aan de 4-sprong, vóór de brug naar Nederland, 
gaat u R (A2/A7) over de smalle asfaltweg.  
 

(Een eindje verder ziet u weer het Wildpark Gangelt 
en met een beetje geluk kunt u wilde zwijnen door de 
afrastering waarnemen).  
 

Waar de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u L 
over het grindpad richting blauw bord 
“Stiltegebied”.  
 

(Degene die 15,5 km loopt gaat u hier RD omhoog, 
Ga dan verder bij punt 10). 
 

9. Aan de 3-sprong, voorbij zitbank, gaat u L 
(zwart). Meteen na de brug gaat u R over het 
graspad met rechts van u de gekanaliseerde 
Rodebach. Aan de asfaltweg bij de volgende brug 
loopt u RD. Meteen daarna bij zitbank gaat u R en 
loopt u verder met rechts van u de beek. Bij 
infobord en picknickbank steekt u R het 
bruggetje over en vervolgens gaat u L met links 
van u de beek. (Links ziet u de kerktoren van 
Jabeek). Let op! Na 50 m gaat u R over het 
bospaadje. Volg dit (soms modderige) pad RD. 
Aan de T-splitsing voor de eerste huizen van 
Süsterseel gaat u R. Aan de Y-splitsing gaat u R. 
Aan de T-splitsing gaat u R. (Rechts beneden ziet u 
een moerasgebied). Aan de volgende T-splitsing 
gaat u R over het brede pad. Aan de 3-sprong 
gaat u L (zwart). Aan de volgende 3-sprong bij 
zitbank gaat u weer L. Negeer zijpaadje scherp 
links. Aan de asfaltweg gaat u L omhoog. 
 

10. U loopt weer langs het Wildpark Gangelt. 
(Mogelijk ziet u elanden, bizons en andere dieren). U 
passeert een schuilhut en zitbanken. Aan de  
T-splitsing gaat u R en loop onder het viaduct van 
de doorgaande weg door. Boven buigt de weg 
naar rechts. Negeer veldweg links omhoog. (Links 
ziet u de witte kerktoren van Gangelt). Waar na  
200 m bij zitbank de asfaltweg naar links buigt, 
neemt u het tweede bospad schuin R voor u. (dus 
voorbij de zitbank). Aan de T-splitsing gaat u L. 
Aan de kruising gaat u R over de asfaltweg. U 
loopt Mindergangelt binnen. Negeer zijweg 
rechts. Aan de voorrangsweg gaat u L. Aan de 4-
sprong bij huisnr. 15 gaat u R (roze/blauw/A2) 
omlaag.  
 

11. Aan de 3-sprong gaat u L (roze/blauw/A2) 
omhoog. Bij grote, witte loods gaat u R over het 
bospad. Aan de T-splitsing, met links een 
bijzonder kerkhof, gaat u R. Vlak daarna aan de 
volgende T-splitsing gaat u L. Meteen daarna gaat 
u aan de kruising R (roze/blauw). Negeer bij 
wegkruis zijweg links. 
 

(U passeert hier (no.11) de voormalige Dahlmühle 
(1642) ook wel Thalmühle genoemd).  
 

Volg de weg RD en u komt weer bij het 
vertrekpunt, waar u bij de sponsor restaurant 
Haus Hamacher, binnen of op het terras nog iets 
drinken en heerlijk kunt eten.   


