
 

 

1077. NIEUWSTADT 11,3 km – 4,5 km 

www.wandelgidslimburg.com 

 
Ten noorden van Sittard ligt aan een waterrijk wandelgebied het dorp Nieuwstadt.  Deze gemakkelijke en 
grensoverschrijdende wandeling begint meteen met een prachtig stuk door de weilanden langs de 
Geleenbeek. Dan wandelt u geruime tijd over een breed graspad langs de Vloedgraaf tot de rand van 
Nieuwstadt. U steekt de Duitse grens en u loopt het dorpje Isenbruch binnen. Dan wandelt u over 
veldwegen naar het leuke dorpje Millen, waar u bij picknickbank op het grasveld bij de rijksmonumentale 
pastorie na 7,6 km kunt pauzeren. Dan wandelt u weer over en breed graspad langs de Vloedgraaf terug 
naar Nieuwstadt. U kunt de wandeling inkorten tot 4,5 km wat ook een leuk rondje is.    
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Startadres: Bistro – Bar Nuuj, Limbrichterstraat 10, Nieuwstadt.   Tel: 046-2402442.   Open wo. t/m za. vanaf 
12.00 uur, zondag vanaf 11.00 uur.   Parkeer in de straat of op de parkeerplaats achter het café. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,31 km  2.30 uur  16 m  16 m 
 

 
 

1077. NIEUWSTADT 11,3 km – 4,5 km 
 
1. Met uw rug naar de ingang gaat u R. Steek de 
spoorlijn Eindhoven – Maastricht over en loop 
RD. Voorbij huisnr. 32 gaat u R (Sluisbeekweg). 
Na 100 m, aan het eind van de asfaltweg, gaat bij 
schietpaal met kogelvanger van schutterij en 
broederschap van Sint Jan (1769) door het 
klaphek en volg RD het graspad met links van u 
de meanderende Geleenbeek.  Volg nu circa 1,4 
km het brede graspad langs de beek.  
 

(Even verder passeert u rechts een aardenwal, die 
de reconstructie weergeeft van de buitenste wal van 
Nieuwstadt, dat sinds 1263 stadsrechten heeft. 
Daarna kreeg de stad een stadsmuur en gracht als 
versterking. Het 13e-eeuwse stratenplan is bewaard 
gebleven. Van de grachten en van de wallen is niet 
zoveel meer te zien.  
 

Via de trappen kunt u over de aardenwal lopen. Aan 
het einde van de tweede wal staat een infobord waar 
u meer te weten komt over deze wal).  
 

Na 500 m loopt u bij brug RD verder langs de 
meanderende beek.  
 

(U kunt hier ook de brug overstreken en aan de 
andere kant van de beek verder lopen. Steek dan de 
volgende brug over en loop dan weer aan deze kant 
van de beek verder).   
 

Bij hoek van meidoornhaag loopt u verder langs 
de beek.  
 

(Als hier Galloway runderen aan het grazen zijn, kunt 
u ook over het graspad lopen gelegen tussen haag 
en afrastering. Aan het eind van het graspad gaat u 
R door de smalle boomgaard. Ga dan verder bij **** 
in dit punt).  
 

Na circa 400 m loopt u bij de volgende brug 
verder RD langs de beek. Een eindje verder 
passeert u voorbij zitbank links een poel. Let op! 
Na circa 150 m gaat u bij het einde van de rechts 
staande meidoornhaag aan de T-splitsing R door 
de smalle boomgaard. **** Bij grote zwerfsteen 
met infobord en bij asfaltweg gaat u L over het 
veerooster. Meteen daarna aan de 3-sprong bij 
wandelknooppunt (wkp) 78 gaat u R (77) over de 
smalle asfaltweg. Circa 25 m vóór brug over de 
Vloedgraaf gaat u bij wkp 77 R (87) door het 
klaphek en volg RD de bosweg met links van u op 
afstand de Vloedgraaf.  
 

2. Voor spoorwegviaduct gaat u door het klaphek 
en via trap loopt u onder het spoorwegviaduct 

door. Bij wkp 87 gaat u RD (88) verder langs de 
gegraven Vloedgraaf.  
 

(De Vloedgraaf is gegraven om de afwatering van het 
landbouwgebied te verbeteren en de Roode Beek en 
Geleenbeek te ontlasten).  
 

Na ruim 500 m loopt u bij zitbank RD (pijl/Beekdal 
wandelroute) onder het viaduct door en volg 
verder het brede graspad langs de beek. Na 600 
m, circa 20 m vóór de volgende brug, gaat u R 
(pijl) de trap omhoog en ga dan meteen L. (U 
verlaat hier de Beekdal wandelroute). Meteen 
daarna aan de kruising bij ANWB-wegwijzer en 
wkp 88 gaat u L (80) de brug over en u verlaat 
weer De Nuujsstadt.  
 

(Degene die 4,5 km loopt, gaat hier bij wkp 88 R het 
dorp. Ga dan verder bij ****  in punt 5). 
 

Volg de asfaltweg door de bomenlaan. (Loop links 
van de weg). Aan de kruising bij zitbank, wegkruis 
en wkp 80 gaat u RD. Via volgende brug steekt u 
de Roode Beek over. Steek meteen daarna de 
voorrangsweg over en loop RD het Duitse dorp 
Isenbruch binnen, het meest westelijk gelegen 
dorp van Duitsland.  
 

(Van 23 april 1949 tot 31 juli 1963 viel de gemeente 
Selfkant en daarmee ook de dorpen Millen en 
Isenbruch waar u doorheen loopt onder Nederlands 
bestuur).  
 

Negeer zijweg rechts (Rodebachaue). Meteen 
daarna, waar de asfaltweg bij aardig optrekje en 
zitbank naar rechts buigt, gaat u bij verbodsbord 
L (Im Gröwenkamp) over smalle asfaltweg,   
 

3. Aan de 3-sprong gaat u R over de smalle 
asfaltweg richting grote schuur. Na 100 m gaat u 
aan de volgende 3-sprong R over de veldweg 
richting woningen. Negeer zijwegen. In Isenbruch 
gaat u aan de T-splitsing bij zitbank en 
verkeersspiegel L. Meteen daarna gaat u bij 
verbodsbord R (wit-rood).  
 

(Als u hier de asfaltweg 100 m RD volgt, dan komt u 
bij een groot kruis, een waterpomp, een 
oorlogsmonument en de monumentale kapel van de 
Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Het precieze 
bouwjaar van de kapel is niet bekend. In 1521 werd 
het altaar gewijd. In de 18e eeuw werd de kapel 
gerenoveerd en verbouwd.   

https://nl.wikipedia.org/wiki/13e_eeuw
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Na herstel van oorlogsschade vond er in 1986 een 
grondige restauratie plaats. De kapel is meestal 
gesloten. Bij de kapel staat een zitbank).   
 

Steek bij wegkruis en zitbank de doorgaande weg 
over en loop RD (wit-rood/Isenbrucher Mühle).  
 

(U passeert meteen rechts een boerderij met aan de 
zijkant twee molenstenen. Dit is de voormalige 
Isenbrucher Mühle, die voor het eerst genoemd werd 
in 1379).  
 

Voorbij de boerderij buigt de veldweg naar links 
met rechts  de Roode Beek. Steek via de brug de 
Saeffeler Bach over en volg RD (wit-rood 
(Pieterpad)) het graspad met rechts van u de 
Roode Beek waar meestal geen water in staat.  
 

(De Saeffeler Bach en de Roode Beek vloeien hier 
samen en gaan verder onder de naam Roode Beek, 
die in de Geleenbeek stroomt. U wandelt hier precies 
over de grenslijn met links Duitsland en rechts 
Nederland).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD. Aan de volgende 3-
sprong loopt u RD onder het viaduct door. 
Meteen na het viaduct gaat u aan de 3-sprong L 
over de veldweg. Let op! Waar een eindje voorbij 
oranje gasleidingpaal rechts de afrastering van 
akker/weiland ophoudt, gaat u bij in bos staande 
sokkel van vernield stenen veldkruis R over het 
brede graspad omzoomd door bomen/ 
struikgewas.  Aan de 3-sprong gaat u L de 
grindweg omhoog met rechts de bosrand.   
 

4. Boven aan de T-splitsing gaat u R over de 
smalle asfaltweg.  Aan de 3-sprong, aan de rand 
van het Duitse dorp Millen, gaat u L met rechts de 
grote stal van een melkveebedrijf.  Aan de 4-
sprong gaat u RD over het brede graspad. Aan de 
klinkerweg gaat u R en u loopt het dorpje Millen 
binnen.  Aan de kruising bij muurkruis, in het 
historische gedeelte van het dorp, gaat u RD 
(Kirchplatz) over de kasseienweg. Let op! Meteen 
voorbij de rijksmonumentale boerderij met huisnr  
5, die uit rond 1800 stamt, en voor het grote 
Missiekruis (19e eeuw) dat op het kerkhof onder 
spits dak staat, gaat u bij zitbank L (Propsteiweg) 
over het smalle pad met rechts van u het kerkhof 
en de rijksmonumentale Sankt Nikolauskerk 
waarvan het oudste gedeelte uit circa 1000 stamt.   
 

(Op het kerkhof staan enkele oude grafkruisen).  
 

Aan de 4-sprong bij grasveld gaat u R over de 
klinkerweg met rechts van u de grote oude 
proosdij (16 eeuw).  
 

(Hier staat rechts op het grasveld een picknickbank, 
een prima pauzeplek na 7,6 km).  
 

Aan de T-splitsing bij wegkruis gaat u R over de 
asfaltweg door de bomenlaan.  
 

(U passeert hier meteen rechts de rijksmonumentale 
tiendschuur/Zehnscheune (1788). Hier staat een 

infobord waar u meer te weten komt over de kerk, de 
proosdij (Propstei) en de tiendschuur).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD.  Aan de T-splitsing 
gaat u bij verbodsbord L de doodlopende weg 
omlaag en u verlaat het leuke dorpje, dat 
stadrechten heeft.  
 

(Rechts ziet u visvijvers en de watermolens, die aan 
weerszijden van de Roode Beek staan. Aan de 
Duitse kant (rechterkant) staat de voormalige 
oliemolen en aan de Nederlandse kant (linkerkant/wit 
gebouw) staat de graanmolen (1849)).  
 

Aan de 3-sprong steekt u bij twee grensstenen 
308 RD de brug over en u bent weer op 
Nederlands grondgebied. Negeer meteen inrit 
naar Huis Millen (kasteel) en loop RD door de 
lindelaan met rechts van u de gracht van het 
kasteelterrein en links de gegraven korte beek 
tussen de Geleenbeek en de Roode Beek.  
 

(Op het omgracht kasteelterrein van Huis Millen 
staan verschillende monumentale gebouwen. De 
twee 15e eeuwse poortgebouwen en de kern van de 
woonvleugel vormen de oudste onderdelen. Het 
geheel is rondom een langgerekte vijfhoekige 
binnenplaats is opgetrokken. In de 16e eeuw en 17e 

eeuw is het woongedeelte uitgebreid.  
 

De route volgend ziet u even verder rechts in de tuin 
een donjon (verdedigbare woontoren) uit de 14e 
eeuw, de voorloper van het huidig kasteel Millen). 
  
5. Een eind verder steekt u de Vloedgraaf over en 
ga dan meteen R over het graspad. (Bij de brug 
stroomt water van de Geleenbeek in de Vloedgraaf).  
Voorbij ijzeren hek volgt u RD het brede graspad 
langs de beek. Na 700 m steekt u boven bij brug 
de asfaltweg over en loop bij volgend ijzeren hek 
RD verder over het brede graspad langs de beek. 
Na 100 m loopt u onder het viaduct door en volg 
het pad verder RD  langs de beek. Na 1 km, circa 
30 m vóór de volgende brug, gaat u bij ijzeren hek 
L omhoog en ga dan R over de asfaltweg. Aan de 
kruising bij ANWB wegwijzer en wkp 88 gaat u L 
en u loopt Nieuwstadt binnen. **** Aan de 
ongelijke 4 -sprong gaat u RD. Steek de 
doorgaande weg over en loop verder RD. Negeer 
zijweg links (Hoordstraat) en meteen daarna 
zijweg rechts (Schoolstraat). Meteen daarna gaat 
u aan de 4-sprong bij wkp 82 R (81/Sint-
Brigidawal) over de smalle klinkerweg met een 
eindje verder links van u achtertuinen. Negeer 
zijwegen en blijf de Sint Brigidawal 500 m RD 
(pijl) volgen.  
 

(De naam van deze straat herinnert aan de oude 
stadswal).  
 

Aan de T-splitsing bij wkp 81 gaat u R (87). 
Meteen daarna gaat u aan de kruising L terug 
naar het begin. 

 

 

Auteur: Jos Wlazlo.  
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder toestemming van de auteur.   


