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blz 2 van 3
Ten noorden van Schinveld en Gangelt ligt het Duitse plaatsje Langbroich. Deze rustige en gemakkelijke
wandeling, waar u regelmatig weids uitzicht heeft, begint bij de mooie kerk St. Mariä Empfängnis die u
zeker moet bezoeken vanwege de prachtige 3-D Statieweg. U wandelt over leuke graspaden naar het dorpje
Schümm en dan verder via o.a. een graspad naar de buurtschap Büscherheide. Dan loopt u een mooi stuk
door bos langs de Saeffelerbach en via o.a. veldwegen bereikt u de prachtige windmolen en het gezellige
café Aan de Müehle waar u kunt pauzeren met koffie en vlaai of een broodje. U wandelt naar het dorpje
Nachbarheid en via rustige weggetjes loopt u naar de mooie burcht Gut Altenburg die u vanaf de mooie
binnenplaats kunt bekijken. Na een stukje langs de rustige asfaltweg wandelt u via graspaden terug naar
Langbroich. Als u na de wandeling nog iets wilt drinken is het slechts 5 min. rijden naar het café Aan de
Müehle.
Startadres: Parkeerplaats tegenover de kerk, navigatie: Mittelstraβe 10, Langbroich – Gangelt.

Startadres: Café Aan de Müehle, Waldfeuchter Straβe 998, Gangelt – Breberen. Maandag gesloten.
Type in voor navigatie: Waldfeuchter Straβe 23, Breberen. U ziet dan al voor u de molen. Parkeer naast het café.
Start dan bij punt 4.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

9,25 km

2 uur

19 m

34 m

1209. GANGELT – LANGBROICH 9,2 km
1. Staande op de parkeerplaats met uw gezicht
naar de St. Mariä Empfängnis kerk gaat u R.
Meteen daarna aan de T-splitsing voor huisnr. 10
gaat u L met links de ingang van de kerk die u
zeker even moet bezoeken vanwege de prachtige
3-D statieweg. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u
RD. Na 200 m gaat u tegenover huisnr. 29a R het
klinkerpad omlaag en even verder passeert u
rechts een speeltuintje. Aan de T-splitsing bij
holle boom met Mariabeeldje gaat u L over de
asfaltweg. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u
RD richting Brüxgen. Negeer inrit rechts naar de
tennisbanen van TC Langbroich. 10 Meter verder
gaat u L over het (begroeide) graspad langs de rij
bomen en met rechts afrastering van weiland.
(In de zomer kan het gras hier soms hoog staan. Is
dit zo, loop dan terug. Bij holle boom met
Mariabeeldje gaat u R (Am Saeffelbach). Negeer
zijwegen. Aan de 4-sprong bij huisnr. 26 gaat u R
over de smalle asfaltweg. Na ruim 200 m gaat u L
over de veldweg/graspad. Ga dan verder bij **** in
punt 2).
Voorbij akker volgt u RD het brede graspad
gelegen tussen afrasteringen. Aan de smalle
asfaltweg gaat u R.
2. Na ruim 100 m gaat u L over de
veldweg/graspad. **** Aan de T-splitsing bij

ijzeren hek gaat u R over het graspad met
rondom weids uitzicht.
(Voor u ziet u de hoge windturbines nabij Saeffelen).
Aan de kruising gaat L over de veldweg richting
dorp. Aan de doorgaande weg in het dorpje
Schümm gaat u R. Negeer twee zijwegen links.
(Aan de tweede weg links staat een grote kapel
(1994)).
Na 200 m verlaat u bij wegversmalling de
bebouwde kom. 50 m verder gaat u L over het
graspad. Steek na bijna 100 m de smalle
asfaltweg over en loop RD over het brede
graspad.
(Links ziet u grote ronde mestsilo’s en rechts ziet u
de St. Martinuskerk (1827-1890) in Breberen).
Steek de veldweg over en loop RD over het
graspad richting volgend dorp. Aan de 3-sprong
bij stenen wegkruis en zitbank gaat u RD over de
asfaltweg door de buurtschap Büscherheide.
Negeer bij linksgelegen sportveld doodlopende
zijweg
rechts
(Jozefstraβe).
Aan
de
voorrangsweg (4-sprong) gaat u R en u passeert
meteen links een kapel (19e eeuw). Voorbij de
grote hoeve (nr. 32) passeert u rechts het
sportcomplex van S.V. 1920 Breberen.

Tegen over het gebouw van de Freiwillige
Feuerwehr Löscheinheit Breberen en vlak vóór
huisnr. 16 gaat u bij verbodsbord L over de
asfaltweg die even verder een veldweg wordt.
Aan de 3-sprong gaat u R de veldweg omlaag met
links een paardenweiland (houten omheining).
3. Beneden aan de ongelijke 4-sprong steekt u de
brug over en ga dan meteen links over het
(verharde) pad met links het 12,7 km lange beekje
Saeffelerbach, een zijbeekje van de Roode Beek.
Negeer zijpaden. Na 400 m gaat u aan de Tsplitsing bij brug R de smalle asfaltweg omhoog.
(Als u hier even L gaat, dan komt bij een kapel waar
ook zitbanken staan).
Aan de volgende T-splitsing gaat u R. Vlak daarna
gaat u aan de rand van Breberen voor huisnr. 30
L de grindweg/graspad omhoog.
Aan de
doorgaande weg gaat u L.
(Voor u in de verte ziet u de St. Luciakerk (18461849) in Saeffelen).
Negeer na 100 m graspad links. 50 meter verder
gaat u R over het graspad richting windturbines.
Aan de kruising van graspaden gaat u RD met
even verder rechts een bosstrook. Aan de smalle
asfaltweg gaat u R omhoog.
(Hier heeft u mooi zicht op de windmolen van
Breberen (1842)).
Aan de 4-sprong gaat u L omhoog en u passeert
meteen links een zitbank en een wegkruis type
vliegermodel. Boven aan de 3-sprong gaat u R
over de smalle asfaltweg en na 50 m komt u bij de
windmolen en het café Aan de Müehle, de
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op
het leuke terras iets kunt eten drinken o.a. een
lekker stuk vlaai met koffie of een broodje
gezond. U kunt hier ook ontbijten/brunchen.
4. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u
L over de smalle asfaltweg. Aan de doorgaande
weg gaat u L omhoog. Na 100 m gaat u aan de 4sprong R over de asfaltweg richting buurtschap
Nachbahrheid. Aan de 4-sprong aan de
dorpsrand van Nachbahrheid gaat u RD over de
veldweg/graspad met links achtertuinen. Aan de
3-sprong gaat u RD over de asfaltweg. Aan de
volgende 3-sprong gaat u RD over de asfaltweg
die even verder bij grote manege een veldweg
wordt. Let op! Ga nu bij het begin van de manege
bij poort/deur R over het brede graspad gelegen
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tussen afrasteringen richting (bijna geslopen)
tuinkassen met rondom weids uitzicht. (U loopt
dus niet verder langs de manege). Aan de smalle
asfaltweg gaat u R. (Voor u in de verte ziet u weer
de windmolen). Na 100 m gaat u aan de 3-sprong
L over de smalle asfaltweg en u passeert een
groot melkveebedrijf. Aan de T-splitsing gaat u L
over het erf van de Kollweider Hof en bij grote
ronde mestsilo loopt u RD over de smalle
asfaltweg.
(Rechts kunt u al een glimp opvangen (afhankelijk
van jaargetijde) van de burcht Gut Altenburg).
Aan de T-splitsing gaat u R. Aan de doorgaande
weg gaat u R. Na 50 m gaat u L de inrit omlaag en
u passeert rechts een kapel (circa 1900) met
gedenkplaat aan de 12-jarige Stephanie Gräffin
v.u.z. Hoensbroech. U komt bij de grote mooie
binnenplaats
van
Gut
Altenburg
(nu
appartementen) waar u mooi zicht heeft op het
kasteeltje (17e/18e eeuw).
(Maak geen lawaai en laat geen rommel achter, de
burcht is privébezit. In 1782 heeft het kasteeltje zijn
huidige vorm gekregen. Het kasteel is nog steeds in
eigendom van de graven van en tot Hoensbroech).
5. Loop terug naar de doorgaande weg en ga R
omhoog. Negeer na 50 m bij verbodsbord de
zijweg links waar u net vandaan bent gekomen en
loop RD omhoog langs de doorgaande weg (Loop
links van de weg). Na 600 m gaat u boven R de
veldweg omlaag.
(Links ziet u de kerk van Langenbroich/Harzelt en
rechts de kerk in Breberen).
Let op! Na 200 m gaat u L over het brede graspad
gelegen tussen akkers. (U loopt dus niet RD tot
beneden aan de bosrand). Even verder loopt het
brede graspad tussen bessenplantages door. Aan
de 3-sprong gaat u RD over de grindweg. Na 150
m gaat u R over het bospad en u passeert een
zitbank. Via brug steekt u de Saeffelerbach over
en volg dan RD de klinkerweg langs de
tennisbanen. Aan de T-splitsing gaat u L over de
asfaltweg richting kerk. Negeer zijwegen. (Na 100
m passeert u links een picknickbank). Na 300 m gaat
u aan de T-splitsing voor de kerk L. (Op het
kerkhof achter de kerk een oorlogsmonument). Vlak
daarna gaat u R terug naar de parkeerplaats.
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verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

