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Tijdens deze gemakkelijke en grensoverschrijdende wandeling wandelt u over een weggetje langs de Rodebach de 
Nederlandse grens over en dan struint u geruime tijd over leuke paadjes door Naturschutzgebiet Schweinswei 
langs fraaie vijvers. Dan steekt u de Duitse grens over.  Dan wandelt u een flink stuk door open velden en bij het 
bos wandelt u langs een diep gelegen vijver over een prachtig paadje. Na een stuk door de bossen wandelt u langs 
een steilrand met diep beneden weer een fraaie vijver.  Bijna in Wehr passeert u restaurant Waldschänke en dan 
komt u weer bij de kerk.  Onderweg staan veel zitbanken. U kunt ook starten in Millen (punt 4).  Er is een ruime 
parkeerplaats en er tegenover ligt een grote drankenhandel, die door veel Limburgers bezocht wordt.  
 
 

Startpunt: Parkeerplaats voor de kerk van Wehr, Mühlenstraβe 22, Wehr – Selfkant. Start dan bij punt 1 
 
Startpunt: parkerplaats, Millenerweg 42a, Millen – Selfkant. Start dan bij punt 4. 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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U kunt ook starten op de grote parkeerplaats tegenover het restaurant Waldschänke, An der Waldschänke 1, 
Süsterseel en dan na 7,5 km pauzeren bij de De Verborge Uul. Met uw rug naar de parkeerplaats en uw gezicht 
naar het restaurant gaat u R over het fietspad, Na 150 m gaat bij bord “Naturschutzgebiet”, verbodsbord en rood-
wit paaltje L over de bosweg. Ga dan verder bij **** in punt 6. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,72 km  2.50 uur  29 m  32 m 
 

 
 

1198. WEHR - MILLEN  12,7 km 
 

1. Met uw rug naar de Sint-Severinuskerk en het 
grote oorlogsmonument gaat u R.  
 

(De kerk is te bezoeken. Het bakstenen schip stamt 
uit 1796 en de toren uit 1873. Zie infobordje naast 
deur. Links naast de toegangsdeur staat op het 
kerkhof een gedenksteen met kruis ter herinnering 
aan de overleden pastoors van Wehr).  
 

Vlak daarna gaat u aan de 4-sprong RD 
(Mühlenstraβe).  Aan de volgende 4-sprong gaat 
u verder RD  (Mühlenstraβe). Aan de T-splitsing 
bij leuk huis gaat u R.  Vlak daarna gaat u aan de 
3-sprong R (Bruchstraβe).  Na bijna 200 m verlaat 
u de bebouwde kom. Aan de 3-sprong bij zitbank 
gaat u RD over de smalle asfaltweg met rechts de 
bosrand.  Negeer na 400 m graspad rechts en 
loop verder RD over de smalle asfaltweg die vlak 
daarna een gras- veldweg wordt. (Voor u ziet 
woningen in Sittardse wijk Europapark).  Na 300 m 
gaat u aan de 3-sprong R over het pad met rechts 
een rij essen en weiland.  Aan de 3-sprong vóór e 
brug gaat u L over het pad met rechts de 
Rodebach. 
 

(Begin 2022 vonden hier aan het pad 
werkzaamheden plaats t. b. v het laten meanderen 
van de Rodebach. Laat even weten als er weer over 
het pad glopen kan worden. Alvast bedankt. 
 
Kan er nog niet over het pad gelopen worden, steek 
dan de brug en ga L over het asfalt- fietspad. Na 600 
m gaat u aan de asfaltweg aan de rand van Tüddern 
L.  Aan de 3-sprong gaat u RD.  Via burg steekt u 
weer de Rodebach over en ga R over het pad met 
rechts de beek. Ga dan verder bij **** in dit punt.  
 
Kan ook niet over dit pad gelopen worden, loop dan 
terug en steek via brug weer de Rodebach over. Aan 
de 3-sprong gaat u L (Gertrudisstraβe). Na 250 m 
gaat u L over de veldweg. Negeer zijpaden. Aan de 
doorgaande weg gaat u L.  (Na 50 m loopt u 
Nederland binnen).  Na bijna 400 m steekt u via brug 
de Roode Beek over en ga dan meteen  R over het 
pad met rechts de beek. Ga dan verder bij **** in 
punt 2). 
 

Negeer na 500 m zijpad links en loop verder RD 
langs de beek. Steek aan de rand van Tüddern bij 
brug de asfaltweg over en loop verder RD langs 
de beek en bosrand. **** Na 200 m, aan de 3-
sprong bij palen, loopt u RD met rechts de 

meanderende Roode Beek. (U loopt hier Nederland 
binnen). Steek de betonnen brug over en loop RD 
over het brede graspad met rechts nog steeds de 
beek. Steek de doorgaande weg 
(Tudderenderweg) over en ga R over het fietspad.   
 

2. Na 20 m gaat u vóór de brug bij verbodsbord L 
over het pad met rechts de Roode Beek. **** Na 
25 m gaat u vóór klaphek L over het bospad.  Aan 
de 4-sprong voor visvijver gaat u L.  
 

(U loopt hier door het natuurgebied De Schweinswei, 
dat in de Middeleeuwen een ondoordringbaar 
moerasgebied was. Hierin werd een strook land (De 
Hateboer) van 100 bij 600 m afgebakend door een 
dubbele gracht en wallen. De Hateboer, die werd 
aangelegd ter verdediging van het gebied, was een 
weide waarop varkens van inwoners uit Tüddern en 
Sittard weidden, vandaar de naam "Schweinswei" 
(varkensweide)). 
 

Aan de kruising bij grote keien gaat u R over het 
pad met rechts de vijver. Vlak daarna voorbij 
ijzeren hek, opslagcontainers en enkele grote 
keien gaat u op het grote grasveld aan de Y-
splitsing R over het (gras)pad met rechts het 
water/gracht. Let op! Na 400 m gaat u aan de 4-
sprong, aan het eind van de vijver, R over het pad 
vlak langs de vijver.  
 

(Links ziet u aan de rand van Sittard het grote 
gebouw van zwembad De Nieuwe Hateboer).  
 

Voorbij treurwilg en meteen voorbij ijzeren hek 
buigt het pad naar rechts en volg het leuke 
paadje weer vlak langs de vijver. Aan de 3-sprong 
gaat u L over het pad met rechts afrastering van 
weiland en links een bosstrook.  Aan de kruising 
bij zwerfstenen gaat u R door het klaphek en volg 
het pad RD dat na 25 m het bos inloopt.  Aan de 
T-splitsing bij zitbank gaat u R.  Aan de volgende 
T-splitsing bij klaphek en zitbank gaat u R met 
links een sloot. Aan alweer een T-splitsing en 
klaphek gaat u L de brug over en volg het pad 
met rechts de visvijver.   
 

3. Aan de 4-sprong gaat u bij houten bielzen L.  
Aan de ongelijke 4-sprong steekt u R (Vinkenpad) 
via de smalle metalen brug de Roode Beek over 
en volg het pad RD. Aan de T-splitsing bij zitbank 
gaat u L (Vinkenpad) de houten brug over en volg 
het pad langs het infobord.  Meteen voorbij 



  blz 3 van 3 

 

betonnen brug en stenen grenspaal nr. 307 gaat u 
aan de rand van Tüddern aan de 3-sprong bij 
zitbank L over de met knotwilgen omzoomde 
smalle asfaltweg en met links een greppel. (U 
loopt hier weer op Duits grondgebied). Een eind 
verder buigt de weg naar rechts.  Aan de 3-
sprong bij zitbank gaat u R de smalle asfaltweg 
omhoog richting boven gelegen bedrijven. 
Voorbij grote drankenhandel (8/2021) gaat u aan 
de doorgaande weg L. Na 25 m komt u rechts bij 
de parkeerplaats 
 

4. Met uw rug naar de ingang van de 
parkeerplaats gaat u L. Vlak daarna gaat u aan de 
4-sprong L over het graspad met links de 
afrastering. ( het pad kan begroeid zijn, loop dan 
vlak langs de akker!). Aan het eind van de 
afrastering steekt u de veldweg over en loopt u 
RD over het brede graspad. ( ook weer met iets 
verderop links een afrastering. het pad kan begroeid 
zijn, loop dan vlak langs de akker! Steek voorzichtig 
de doorgaande weg over en ga R over het 
fietspad.  Na 100 m gaat u aan de 4-sprong bij 
verbodsbord L over de smalle asfaltweg.  Na 250 
m gaat u aan de volgende 4-sprong R over het 
graspad met rondom nog steeds weids uitzicht.  
(Links ziet u de Gertrudiskerk in Havert). Steek de 
volgende voorrangsweg over en loop bij 
verbodsbord R/RD over de smalle asfaltweg, die 
meteen naar links buigt.  
 

(Links ziet u de B56, de verbindingsweg tussen de 
autoweg A-2 (Born/Nedcar) en de Duitse autoweg A-
46 bij Heinsberg en rechts het winkelcentrum In der 
Fummer, Tüddern).  
 

Aan de kruising gaat u RD. Steek de doorgaande 
weg over en loop bij verbodsbord RD.  Bij twee 
kruisingen loopt u RD richting bos.  Aan de rand 
van het bos bij 3-sprong bij afgesloten deksel 
gaat RD.  
 

5. Let op! ( bij klein inham in bos , “parkeerplaatsje” ) 
Na 50 m gaat u R over (bos)paadje (slecht te zien). 
Meteen daarna loopt u het trapje af en ga dan R 
het holle pad omlaag. Beneden aan de 3-sprong 
voor visvijver van de  “Angelverein Ausdauer 
Höngen e.v.” gaat u L over het pad met links de 
schuilhut en rechts de vijver. (Hier aan de vijver 

staan zitbanken). Volg nu driekwart het mooie 
paadje om de vijver heen. Meteen voorbij een 
hoog en een laag in vijver gelegen eilandje gaat u 
aan de T-splitsing L het paadje omhoog.  Boven 
aan de doorgaande weg gaat u L en na 10 m gaat 
u bij verbodsbord L over de bosweg. Aan de 
kruising aan de bosrand gaat u R over de 
bosweg.  Na 500 m gaat u aan de volgende 
kruising R.  Aan de 3-sprong gaat u RD omlaag.   
25 meter vóór de doorgaande weg gaat u scherp 
L over het pad met rechts beneden een mooie 
vijver. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R met 
rechts beneden de visvijver.  Aan het eind van de 
vijver gaat u aan de kruising R over de brede 
grindweg met rechts beneden de vijver. Aan de 
doorgaande weg gaat u L over het fietspad.   
 

6. Na 50 m gaat u bij bord “Naturschutzgebiet”, 
verbodsbord ( u steekt dus de weg over )  en rood-
wit paaltje R over de bosweg.   
 

(As u hier verder RD loopt over het fietspad dan komt 
u na 150 m bij restaurant Waldschänke (met terras)). 
 

**** Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u RD over 
het smalle pad.  
 

(U loopt hier door het Tüdderner Fenn, een 
kwelgebied gelegen in het beekdal van de 
Rodebach).  
 

Een eindje verder steekt u een bruggetje over.  
Aan de T-splitsing bij bord “Naturschutzgebiet” 
gaat u L.  Na 500 m gaat u aan de kruising bij 
zitbank en bord “Naturschutzgebiet” R.  (Voor u in 
de verte ziet u hier woningen in Süsterseel). Aan de 
kruising bij wegwijzer steekt u RD via brug de 
Rodebach over en volgt u RD de asfaltweg 
richting Wehr/Jabeek. U passeert het 
gemeentelager (Bauhaus) van de gemeente 
Selfkant volg de asfaltweg en even verder loopt u 
het dorp Wehr binnen.  Bij huisnr. 11 gaat u aan 
de 4-sprong R richting kerk. Voorbij 
bouwmaterialenhandel (Baustoffe Krewel) en bij 
de lange hoevemuur met steunberen buigt de 
smalle asfaltweg naar links. (U kunt hier ook RD 
over het kerkhof lopen met rechts de kerk). De weg 
buigt meteen daarna naar rechts en u komt weer 
bij de parkeerplaats voor de 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.   


