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blz 2 van 4
Tijdens deze gemakkelijke, grensoverschrijdende en afwisselende wandeling, wandelt u eerst naar het
mooie kasteel Daelenbroeck en via veldwegen loopt u naar de Gitstappermolen. Door bossen wandelt u
naar de Effelder Waldsee, een mooie pauzeplek. Dan wandelt u langs de Rothenbach en de Roer. Via
Landgoed Beatrixhof loopt u terug naar het beginpunt in Herkenbosch. Onderweg passeert u voldoende
zitbanken.

Startpunt: Café De Sjmeed, Hoofdstraat 24, Herkenbosch. Tel:0475-531258. Geopend: 01/11 t/m 31/03
dagelijks 14.00 uur, zondag 10.00 uur. Van 01/04 t/m 31/10 dagelijks vanaf 11.00 uur, zondag 10.00 uur. Hele
jaar op woensdag gesloten. U kunt parkeren in de straat of links van het café op de parkeerplaats.
U kunt ook starten op de parkeerplaats van de Gitstappermolen (Gitstappermolenweg 1, Vlodrop) en dan
na 7,5 km pauzeren bij café De Sjmeed. Start dan bij punt 3.
GPS afstand
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1101. HERKENBOSCH 11,8 km
1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u
R. Negeer meteen zijweg rechts (Oud Schoolpad).
Aan de 4-sprong, bij wandelknooppunt (wkp) 33
gaat u RD (32/Vijverweg) over de doodlopende
klinkerweg. Voorbij huisnr. 16 gaat u aan de
4-sprong RD over het klinkerpad (Vijverpad). Aan
de T-splitsing gaat u L. Aan de 3-sprong gaat u R
(Korenbloemdreef),
met
rechts
het
grasveld/speelveld, richting zitbank. Bij de
zitbank gaat u RD over het klinkerpad. Aan de
kruising van klinkerpaden, bij trafokast, gaat u
RD. Steek aan de rand van het dorp de asfaltweg
over en loop RD het paadje omlaag. Meteen
daarna gaat u L over de veldweg. Aan de
T-splitsing gaat u L over de veldweg. Meteen
daarna gaat u aan de 3-sprong RD. Aan de
volgende 3-sprong, bij afsluitpaaltjes, gaat u
verder RD (30). Aan de 4-sprong, bij wkp 30, gaat
u R en loop via de poort het kasteelpark binnen
van
kasteel
Daelenbroeck
(wandelaars
toegestaan).
(U passeert links het opnieuw gebouwd voormalige
koetshuis en meteen daarna passeert u links
de voormalige Hoeve Daelenbroeck (1701)).
Aan de 4-sprong, voor het kasteel, gaat u L
omlaag.
(U kunt hier een rondje door het kastelencomplex
lopen. Loop RD en u via het poortgebouw komt u op
de prachtige binnenplaats van de voorburcht, die
omgeven is door drie vleugels en het poortgebouw.
Het geheel stamt van 1707. Ga dan R en dan weer R
en u passeert de hoofdburcht, die vervallen was en
die van 1994-1999 weer is opgebouwd. Via brug
steekt u de kasteelgracht over en ga bij infobordje

betreffende het kasteel (na brug) R en u passeert bij
zitbank, geluksplek 20).
Na 50 m gaat u bij lantaarnpaal en voor “brug” R
over het graspad met rechts het kasteel. Steek via
bruggetje het beekje de Riemer over en ga dan L
over het graspad, met links het beekje.
2. Steek bij hoogspanningskabels de smalle
asfaltweg over en loop RD over het graspad
verder langs de beek, waar zo te zien bevers aan
het werk zijn geweest. (Na veel regenval kan het
pad op sommige plekken soms drassig zijn). Aan de
T-splitsing gaat U R over de veldweg
(W/Roodebeekroute). Aan de 3-sprong, bij
zitbank, gaat u RD (W/21/geel-rood) met links het
moerasgebied de Turfkoelen.
(Na 100 m passeert u links, bij boomzitbank en
geluksplek 19, het ven de Turfkoelen, dat gelegen is
in een oude Roerarm (Hier stroomt de Bosbeek
doorheen). In het verleden is hier turf gestoken. In
1999 is een gedeelte van de Turfkoelen
uitgebaggerd, wat ertoe heeft geleid dat er nu meer
open water is. In het gebied liggen twee vennen,
waar veel grauwe ganzen zitten).
Aan de T-splitsing, bij wandelmarkeringspaal en
ruiterknooppunt 80, gaat u L (W/ruiterroute
86/geel-rood) over de bosweg, door het Broekbos
met links en rechts moerasgebied. 600 meter
verder, circa 30 m voor doorgaande weg, gaat u
bij bordje “Opengesteld” R het smalle bospad
omlaag. Aan de 3-sprong gaat u L. Meteen daarna
aan de T-splitsing, gaat u R over de veldweg, die
na
400
m
een
bosweg
wordt.

Steek de asfaltweg over en loop RD met links van
u
de
achterkant
van
het
grote tuincentrum Daniëls.
(Rechts in de verte ziet u de Martinuskerk in
Vlodrop).
Steek de doorgaande weg over en ga L over het
tweerichtingsfietspad.
Meteen daarna gaat u R over de asfaltweg, die
meteen een veldweg wordt. Aan de 3-sprong bij
wkp 28, gaat u RD (80). Aan de doorgaande weg
gaat u L (80). Meteen daarna gaat u R
(80/Gitstappermolenweg) over de asfaltweg met
links de grote speeltuin De Gitstap.
Negeer bij wkp 80 bosweg rechts en u loopt even
verder tussen 2 restaurants door (Huifkarhoeve
en Aan de Hoeve), een mooie pauzeplek. Meteen
na de Huifkarhoeve en Aan de Hoeve, buigt de
weg naar rechts (81). Meteen daarna bij het
waterrad van de Gitstappermolen, stenen
grenspaal 375, geluksplek 17 en links gelegen
vijver, steekt u via brug de Rothenbach over en u
loopt Duitsland binnen.
(De oorspronkelijke houten Gitstappermolen is in
1377 gebouwd en was een korenmolen. In 1750 is
het houten gebouw door het huidige stenen gebouw
vervangen. De molen kreeg twee schepraderen, één
om graan te malen en één om olie te slaan De
oliemolen werd rond 1918 verwijderd.
Sinds 1987 wordt de gerestaureerde molen beheerd
en geëxploiteerd door de Stichting Vrienden van de
Gitstappermolen, die hier nog regelmatig malen).
Bij de Gitstapperhof loopt u RD tussen de
rood/witte paaltjes door en volg RD de veldweg.
Aan de kruising bij zitbank gaat u bij verbodsbord
en wkp 81 L (91/88) over de veldweg. Vlak daarna
gaat u aan de ruime Y-splitsing R (88) over de
bosweg.
(Hier ligt links in de bosrand het archeologische
Landweert Schanze (verdedigingswal met greppel)).
Aan de 3-sprong, met links een witte
recreatiewoning, gaat u RD (88). Aan de 3-sprong
bij schuilhut en zitbank gaat u bij RD. Meteen
daarna gaat u aan de 3-sprong bij wkp 88 L
(89/A7). Aan de ongelijke 4-sprong gaat u R
(89/A7). Negeer bosweg links en loop RD (89).
Aan de volgende 4-sprong gaat u R, door de
brede bomenlaan. (U verlaat route 89). Voorbij
rood/wit
paaltje
gaat
u
aan
de
3-sprong RD over de veldweg met rechts de
bosrand en links een akker. (Voor u ziet u het
Duitse dorp Effeld). Na 100 m passeert u een
uitkijkhut. 30 m verder gaat u R over het bospad.
Aan de 4-sprong gaat u L over de bosweg.
4. Aan de 4-sprong bij picknickbank, groot
wegkruis, type vliegermodel en wegwijzer, gaat u
R over de asfaltweg richting Gitstapper Mühle.
Negeer bij zitbank en verbodsbord bosweg
rechts. Aan de T-splitsing gaat u L (87). Na 50 m
gaat u bij verbodsbord en nauwe rood/witte
doorgang R over het bospad. (Links tussen de
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bomen ziet u de Effelder Waldsee). Aan de
3-sprong, bij uitkijkhut en zitbanken (mooie
pauzeplek na 8 km), gaat u RD (83/W).
(Het 45 hectare grote recreatiemeer is in het midden
van de vorige eeuw ontstaan door grindwinning. In de
steilwanden van de plas broedt de IJsvogel. Langs
de oever broeden Grauwe ganzen en Aalscholvers
bezoeken de plas om er te vissen.
Hier bij zitbank ziet u voor u de St. Martinuskerk in
Vlodrop).
Een eindje verder wandelt u tussen de links
gelegen Effelder Waldsee en de rechts gelegen
meanderende Rothenbach door.
(U loopt hier precies over de grenslijn. De beek vormt
bijna 14 km de grens tussen Nederland en
Duitsland).
Na 300 m gaat u meteen voorbij zitbank R (W)
door het klaphek.
(Als u hier bij zitbank even naar het meer loopt, heeft
u mooi uitzicht. Aan de overkant ligt het dagstrand
Amici Beach met een Aquapark, met o. a. drijvende
glijbanen. In het meer kan bij het dagstrand in het
kristalhelder water gezwommen worden. Het meer is
ook erg geliefd bij duikers).
Steek de Rothenbach over en loop RD (W) door
het weiland richting volgend klaphek. (U loopt hier
weer op Nederlands grondgebied). Na het klaphek
gaat u L (W)) over de veldweg.
(Hier ziet u voor u woningen in de buurtschap
Etsberg).
Negeer klaphek links. Steek bij ruiterknooppunt
40 de asfaltweg over en loop RD over het brede
graspad met links van u de sloot.
(Als het gras te hoog staat, ga dan L over de
asfaltweg en neem de eerste weg R. Ga dan verder
bij punt 5).
Aan de T-splitsing voor volgende sloot en
asfaltweg gaat u L over het brede graspad. Aan
de smalle asfaltweg gaat u R, over de sluisbrug.
5. Meteen daarna gaat u aan de voorrangsweg L
(W). Steek meteen, bij wkp 42 R (41/W) via
oversteekplaats deze weg over en ga L (W) over
het fietspad. Meteen daarna aan de rotonde, aan
de rand van Vlodrop, gaat u R (41) (Bondersweg),
over het fietspad.
(Hier aan de andere kant van de rotonde stroomt de
Rothenbach in de Roer).
Steek
meteen
daarna
via
volgende
oversteekplaats deze weg over en ga R over de
grasberm. Na 50 m gaat u bij ijzeren
hekwerk L (W), over het paadje met links van u de
Roer. Aan de veldweg, later graspad, gaat u L (41)
met links de Roer. Na 400 m gaat u voorbij
laagstamboomgaard RD (41/W) verder langs de
Roer. 250 m verder voorbij klaphek, geluksplekje
18 en grote stoel (fijn pauzeplekje na 10 km) die
aan de Roer staat, buigt het pad rechts door het
weiland.

Voorbij volgend klaphek gaat u L (W) over de
veldweg, die tweemaal haaks naar rechts buigt
(41). Aan de 3-sprong bij bruggetje gaat u L (41)
over het graspad met links een sloot en een
eindje verder links de meanderende Roer, die in
Roermond in de Maas stroomt.
6. U passeert weer een klaphek. 50 m verder,
waar de Roer naar links buigt, gaat u R/RD (W)
door het weiland, met na 100 m links een vijver.
Via klaphek bij breed houten hek verlaat u het
weiland
en
steekt
u
meteen
bij
de
hoogspanningskabels het Postbeekje over en
loop RD (41/W) over het graspad/veldweg.
Steek na afsluitboom de voorrangsweg over en
ga L (20/W) over het tweerichtingsfietspad.
Na 150 m steekt u het beekje de Riemer over en
na 25 m steekt u L de voorrangsweg weer over en
ga verder RD over de veldweg van Landgoed
Beatrixhof. Aan de 4-sprong, met links de
rijksmonumentale
prachtige
carréhoeve
Beatrixhof (1899) met torentje op dak en bij
infobordje,
gaat
u
R
over
de
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asfaltweg/beukenlaan. Aan de kruising gaat u L
(16) over de rustige smalle asfaltweg. Na 400 m
gaat u R over het graspad richting kerktoren. Bij
de schietbomen, waarvan een met twee
kogelvangers, en bij het clublokaal van schutterij
St. Sebastianus (1542), loopt u RD over de
grindweg. Aan de asfaltweg in Herkenbosch gaat
u L. Voorbij huisnr. 15 gaat u R de trap omhoog
loop RD (Oud Schoolpad) over het klinkerpad.
Loop dan RD langs de parkeerplaats. Bij beeldje
van c.v. D’n Doal Hirkebósje gaat u L en u komt
meteen bij café De Sjmeed, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het terras nog
iets kunt eten of drinken. De uitbaters vernemen
graag wat u van de wandeling vond.
(Hier ziet u aan de achterkant van de kerk het met
mergelsteen gebouwde priesterkoor, dat hoorde bij
de Romaanse kerk die hier in de 13e eeuw is
gebouwd. Zie voor meer info infobordje bij ingang
van kerk).

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.

