1154 SCHINVELD - Niederbusch 14,4 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Ten noordoosten van Schinveld ligt in de gemeente Gangelt de buurtschap Niederbusch. Tijdens deze
flinke, maar toch gemakkelijke en grensoverschrijdende wandeling wandelt u door open velden naar de
Schinveldse Bossen, waar u enkele fraaie vijvers passeert. Na een stuk door de Schinveldse Bossen loopt
u via veldwegen naar het centrum van Schinveld waar u kunt pauzeren bij IJscoland. Behalve zelfgemaakt
ambachtelijk ijs is er ook koffie met versgebakken wafels verkrijgbaar. (Open vanaf 13.30 uur). De
terugweg wandelt u geruime over leuke bospaadjes en loopt u tussen 2 vijvers door. U steekt weer de
Duitse grens over en wandelt een flink stuk langs bosranden en over graspaadjes naar Niederbusch. U
kunt ook de wandeling starten in Schinveld bij IJscoland, start de route dan bij punt 4.
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Gps afstand 14400 m, looptijd 3.30 uur en hoogteverschil 34 m.
Startadres Niederbusch: Grote parkeerplaats Reitanlage Rodebachtal, Zum Wasserwerk 3, Niederbusch –
Gangelt. Als uw navigatie dit adres niet vindt probeer dan Lambert-Schlun-Weg 6, Gangelt. Vlak daarna
gaat u R richting Sportanlage

Startadres Schinveld: IJscoland, Kloosterland 8, Schinveld. Tel:045-2058285. Geopend van de eerste
donderdag in maart tot aan de Kerst. 14 okt. 2018 laatste dag dat ijs in 2018 wordt verkocht. De ijsverkoop
start weer in maart 2019, Vanaf 23 okt 2018 is de zaak van dinsdag t/m zaterdag geopend van 11 tot 17 uur.
Men kan er dan terecht voor koffie en o.a. lekkere wafels. Naast (achter) IJscoland ligt “Bitter en Zoet
chocolaterie” dat bij IJscoland hoort. (Hier kunt koffie en o.a. heerlijke chocolade krijgen. Er zijn voldoende
zitplaatsen. Dinsdag open vanaf 13 uur. Wo t/m za open van 10 uur tot 17 uur). Parkeer op de grote gratis
parkeerplaats bij het sportcomplex aan de Duikerweg en pik de route op in de Mariabergstraat in punt 4. Met uw
rug naar de grote parkeerplaats gaat u R

1154 SCHINVELD -Niederbusch 14,4 km
1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u L. Aan
de voorrangsweg gaat u L en u loopt het dorp
Niederbusch in. Na 100 m gaat u aan de 3-sprong
bij zitbank, oude waterpomp en infobord “Onkel
Arnold/Knure Nöll” L (Dorfstraβe). Voorbij huisnr.
20 met de 11 ramen en muurkruis gaat u bij
verbodsbord R over de smalle asfaltweg. Aan de
4-sprong bij zitbank gaat u R met rechts grote
achtertuinen van woningen. Na 100 m gaat u L
over het graspad gelegen tussen akkers. Na 500
m gaat u aan de verharde (grind)weg R. (Even
verder ziet u rechts de witte kerktoren in Gangelt).
Negeer zijwegen. Steek na 800 m bij de bosrand
de doorgaande weg over en ga L over het
fietspad omhoog. Na 25 m gaat u bij verbodsbord
R over de bosweg. (U loopt Nederland binnen en
loopt hier door de Schinveldse Bossen. Mogelijk komt
u Schotse hooglanders tegen (runderen met
horens)). Bij breed houten hek loopt u RD. Via
klaphek gaat u RD over het graspad door de
bosrand. (Zijn hier Schotse hooglanders aan het
grazen, loop dan over de rechtsgelegen bosweg). Na
150 m buigt het graspad naar links en passeert u
links een vijver. (De vijvers, die u tijdens deze
wandeling passeert, zijn voormalige zand- en
kleigroeves). Aan het eind van deze vijver loopt u
nog 20 m RD en voorbij greppel gaat u L
(bruin/roze/geel/rood/paars) over de bosweg
gelegen tussen twee vijvers. Aan het einde van
de rechts gelegen vijver buigt de bosweg naar
rechts met rechts de vijver.
2. Aan de T-splitsing gaat u L (bruin/rood/roze/
geel/paars). Aan de kruising bij houten hek gaat u

RD (rood/roze/bruin/geel). Aan de ongelijke 4sprong bij zitbank gaat u L door het klaphek en
volg het bospad. RD (****/bruin/roze/geel/paars).
Na 50 m gaat u aan de 3-sprong R (****) over het
bospad. Na 200 m passeert een bruggetje en volg
het bospad RD (****). Aan de 3-sprong gaat u RD
(groen). Aan de T-splitsing aan de bosrand gaat
u L (groen/roze). Meteen daarna gaat u aan de 3sprong R over de veldweg, die u geruime tijd RD
volgt. (Mogelijk ziet u links een AWACS vliegtuig
(vliegtuig met schotel) opstijgen). Na 700 m gaat u
aan de Y-splitsing L/RD (****). Aan de kruising bij
zitbank en stenen veldkruis op sokkel gaat u RD
(****) over het (gras)pad. Aan de 3-sprong voor
hoogspanningsmast gaat u R (****) over de
asfaltweg en u loopt even verder Schinveld
binnen.
3. Negeer zijwegen. Na 400 m gaat u aan de Tsplitsing voor huisnr. 42 L omhoog. Meteen
daarna gaat u aan de 4-sprong bij wegkruis R
(Schoolstraat). Aan de ongelijke 4-sprong bij de
voormalige basisschool “de Schatkist” gaat u R
(Op de Berg) over de doodlopende weg. Voorbij
huisnr. 10 loopt u RD het tegelpad omlaag.
Beneden gaat u na nauwe doorgang L langs
huisnr. 12. Aan de T-splitsing gaat u L over de
brede klinkerstoep met rechts van u de Roode
Beek en het Marktplein. Steek bij infobord en
bushalte via zebrapad de doorgaande weg over
en loop L naar IJscoland, de sponsor van deze
wandeling, waar u kunt pauzeren. Het
zelfgemaakte ijs smaakt voortreffelijk! U kunt er

o.a. ook koffie krijgen. De uitbater verneemt
graag wat u van de wandeling vindt.
4. Met uw rug naar de ingang van IJscoland gaat
u meteen L (A Gen Bies) en u passeert meteen
links “Bitter en Zoet chocolaterie” dat bij
IJscoland hoort. (Hier kunt koffie en o.a. wafels en
heerlijk chocolade krijgen. Er zijn voldoende
zitplaatsen. Dinsdag open vanaf 13 uur. Wo t/m za
open van 10 uur tot 17 uur). Aan de 3-sprong RD.
Aan de T-splitsing gaat u R (Pastoor
Brounsstraat). Aan de 4-sprong gaat u L over het
trottoir met rechts de Roode Beek. (Even verder
passeert u het kunstwerk “Thuiskomst Roode Beek.
In de jaren zestig van de vorige eeuw is de beek in
de dorpskern overkluist In 2010 is men begonnen
met het weer zichtbaar maken van de beek in de
dorpskern en het resultaat mag gezien worden).
Negeer zijwegen. Aan de T-splitsing voor grote
parkeerplaats van sportcomplex gaat u L
(Mariabergstraat) omhoog met rechts het
sportcomplex. Meteen voorbij huisnr. 18 gaat u R
over het asfalt- fiets- bospad. Let op! Waar na
250 m aan de linkerzijde de hoge afrastering
ophoudt, gaat u 5 m verder L het bospad
omhoog. Boven aan de 4-sprong bij afgezaagde
boom en liggende oude berkenstam (2018) gaat u
R het pad omlaag. Beneden aan de T-splitsing bij
zitbank en “zandvlakte” gaat u L over het asfaltfiets- bospad, dat u net heeft verlaten. Vlak
daarna gaat u aan de 3-sprong R over het
verharde pad met rechts van u grasland. Het pad
buigt naar links. Na 200 m negeert in bos
zijpaadje links omhoog.
5. Vlak daarna gaat u aan de 5-sprong L de brede
bosweg omhoog (tweede pad van links). Meteen
daarna gaat u aan de 3-sprong bij bord “Dal van
de Roode Beek” R omhoog. Negeer meteen
zijpaadje rechts. Boven aan de kruising gaat u
RD met links van u afrastering van vakantiepark
De Brenkberg. Aan de volgende kruising, einde
vakantiepark en waar de blauwe route naar rechts
gaat, loopt u RD. Negeer zijpaden. Steek aan de
rand van Schinveld (Sjilvend) de doorgaande weg
over en loop RD over het bospad. Aan de Tsplitsing gaat u R (geel plaatje met blauwe
driehoek (mtb)) over de bosweg. Na 100 m gaat u
L (mtb) over het bospad. Meteen daarna gaat u
aan de 3-sprong L/RD (mtb). Aan de T-splitsing
bij ijzeren hek gaat u R met links afrastering van
een omheind “bos” waarin paarden lopen. Aan de
4-sprong gaat u L over de bosweg met links het
“paardenbos”. Na 30 m gaat u R (mtb) over het
smalle bospad. Negeer zijpaadjes en u passeert
een hoogspanningsmast.
6. Aan de T-splitsing voor weiland en houten stal
gaat u R over de veld- grindweg. Negeer meteen
bospaden rechts. Na circa 300 m loopt u bij
rechts staand groot ijzeren hek RD over het
bospad. 100 meter verder voorbij omgevallen
boom (2018) buigt het pad naar links. Aan de
kruising gaat u R (blauw/bruin) de brede bosweg
omlaag. Let op! Na 100 m, vlak vóór bord “Einde
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Grondwaterbeschermingsgebied” gaat u L over
het smalle bospad. Na 150 m buigt het smalle
bospad naar links. Boven aan de 4-sprong voor
vijver gaat u R (geel/markering staat een eindje
verder). (Als u hier RD loopt, dan komt u na 10 m bij
de mooie vijver). Een eindje verder passeert u
links de volgende vijver en loop verder RD (geel)
over het smalle bospad. Negeer zijpaadjes. Na
250 m passeert u links alweer een vijver en loop
verder RD (geel). Voorbij deze vijver gaat u aan
de kruising RD over het bospad met links een
greppel. (U verlaat hier de wandelmarkering). Aan
de kruising met andere greppel gaat u RD met
rechts gekapt bos (2018). Aan de T-splitsing,
einde gekapt bos, gaat u R. Na 250 m gaat u aan
de 3-sprong RD (geel/bruin/roze). Negeer
zijpaadjes en volg het rechte brede bospad.
7. Na 400 m gaat u aan de doorgaande weg L over
het fietspad. (U loopt nu op Duits grondgebied). Na
bijna 100 m gaat u bij grenspaal 264 C R over de
veldweg. Vlak daarna voorbij huis volgt u RD het
graspad met links een akker. Na 150 m buigt het
graspad
bij
hoge
afrastering
en
bewakingscamera van de vliegbasis NATO
Airbase Geilenkirchen naar links met even verder
rechts van u de bosrand. (Voor u ziet de witte
kerktoren in Gangelt). Na 600 m gaat u aan de Tsplitsing R over de veldweg. Negeer veldweg
links en loop RD met links de bosrand. Negeer bij
rechts staande bosstrook veldweg rechts. 20
meter verder gaat u op de hoek van het bos L
over het graspad met links de rand van de
bosstrook. Aan de kruising van graspaden gaat u
R. Aan de T-splitsing voor bosrand gaat u L. Na
bijna 100 m gaat u R over de bosweg, die even
verder langs de bosrand en dan langs de hoge
afrastering van de vliegbasis NATO Airbase
Geilenkirchen loopt. Negeer aan het begin van de
hoge afrastering graspad links. (Op deze
vliegbasis zijn AWACS-toestellen gestationeerd.
Deze vliegtuigen met een grote ronde radarschijf op
de romp, hebben op 10 km hoogte een radarbereik
van 400 km. Hiermee kunnen ze heel Nederland
overzien. De vliegtuigen worden ingezet voor
verkenningsvluchten over de hele wereld). Na 200 m
gaat u L over het volgende graspad gelegen
tussen akkers. Aan de T-splitsing gaat u R over
het graspad. Negeer graspad links en loop RD
over het pad dat een eindje verder een smal pad
wordt.
8. Aan de T-splitsing voor de bosrand gaat u L
over het smalle paadje met rechts de bosrand en
links een akker.
(Soms Is dit paadje overwoekerd door varens en is
dan niet goed te belopen. Loop dan terug naar de 3sprong en ga R terug. Neem dan het eerste graspad
R (zie stippellijn) en volg dit tot in het dorp).
Let op! Na 300 m, waar u rechts een weiland ziet,
gaat u R dit weiland binnen en ga dan meteen L
door het lange weiland dat een smal weiland
wordt. Aan het eind van het weiland gaat u R over

de verharde grindweg. Meteen daarna gaat u in
Niederbusch aan de 3-sprong voor huisnr. 1 R
over het grindpad en via bruggetje steekt u de
Krummelbach over. Aan de T-splitsing bij zitbank
gaat u L over de grindweg. Aan de volgende T-
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splitsing gaat u L over de grindweg met links
manege Reithalle Rodebachtal. Aan de asfaltweg
voor de sportvelden van F.C. Concordia StaheNiederbusch gaat u L en u komt weer bij de grote
parkeerplaats.

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.

Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

