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Vlak over de Duitse grens bij Doenrade ligt het plaatsje Süsterseel. Tijdens deze gemakkelijke en 
grensoverschrijdende wandeling loopt u meteen het natuurgebied “Tüddener Fenn” in, waar u o.a. langs 
een meertje loopt. Via een rustige smalle asfaltweg langs de Roode Beek komt u aan de rand van Tüddern. 
Dan volgt een prachtig stuk over leuke paadjes en langs een mooie grote vijvers, die gelegen zijn in het 
natuurgebied de Schwienswei. Daarna loopt u langs de rand van Sittard.  Via leuke paden loopt u terug 
naar de Roode Beek en via het Duitse dorpje Wehr loopt u weer terug naar Süsterseel.  Aan het eind ligt 
café Zur Bahnhof. 
 

Startadres: Gaststätte Zur Bahn, Höngener Weg 2, Selfkant – Süsterseel.   
(Naast en tegenover het café is een parkeerplaats).  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,02 km  2.25 uur  20 m  29 m 
 

 
 

1237. SÜSTERSEEL   11,2 km 
 
1.  Met uw rug naar de ingang van het café gaat u 
R en ga dan meteen L over de asfaltweg met links 
de grote parkeerplaats van de Aldi/Edeka. Voorbij 
het gebouw van de supermarkten volgt u bij 
verbodsbord RD de bosweg door het 
natuurgebied Tüdderen Fenn. Aan de kruising bij 
zitbank gaat u RD. Na bijna 500 m, waar de 
bosweg iets naar links buigt, gaat u bij bord 
Naturschutzgebiet R over het smalle bospad.  Na 
200 m passeert u een bruggetje.  Aan de 4-sprong 
bij zitbank en bord “Waldschänke” gaat u L.  Na 
150 m gaat u R het smalle bospad omhoog. Let 
op! Boven loopt u voorzichtig RD de korte steile 
helling omlaag. Beneden voor het meertje 
(voormalig grindgat) gaat u R en blijf vlak langs 
het meertje lopen. Negeer pad RD omhoog 
richting slagboom en ga L verder langs het 
meertje en loop eerst over zand/grind en daarna 
tussen struikgewas door met rechts een 
braambossenhelling en boven de doorgaande 
weg.    
 

2. Het smalle paadje loopt omhoog. (U verlaat hier 
het meertje). Boven, met rechts de doorgaande 
weg, gaat u L over het dalende en stijgende 
verharde bospaadje. Aan de ongelijke 4-sprong 
gaat u RD het verharde pad omlaag. Ca. 30 m 
verder, einde verharde pad, gaat u aan de Y-
splitsing L omlaag. Aan de kruising bij stuk asfalt 
gaat u RD het bospad omlaag. Na 50 m gaat u aan 
de T-splitsing bij infobord “Tüddener Fenn” R. 
Aan de omgekeerde Y-splitsing bij zitbank en 
bord “Naturschutzgebiet” gaat u RD/L. Negeer 
zijpaadjes. Na ruim 500 m, aan de kruising aan de 
rand van Tüddern en met rechts de Mariënstraβe, 
gaat u bij verbodsbord L het bospad omlaag. 
Negeer beneden zijpad links.  
 

(Een eindje verder passeert u rechts bij gelukplekje 
nr. 14 der Osterhasenbaum (zie infobordje)).   
 

Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R (fietsroute 
46) over de smalle asfaltweg/fietspad. Negeer 
grindweg links.  Na 600 m gaat u aan de T-

splitsing in Tüddern bij wegwijzer L over de 
klinkerweg.   
 
3. Voorbij huisnr. 32 E gaat u R over de smalle 
rustige asfaltweg. Na 200 m gaat u aan de 3-
sprong bij trafokasten L over de veldweg.  
 

(Hier aan de 3-sprong ziet u rechts de Sint 
Gertrudiskerk (1808) in Tüddern).  
 

Negeer 3 zijpaden/grindwegen rechts. Na 400 m 
gaat u aan de doorgaande weg bij de voormalige 
grensovergang L. U passeert de rechts van de 
weg staande grenspaal nr. 306 en u loopt 
Sittard/Zitterd binnen. Meteen voorbij het 
plaatsnaambord Sittard gaat u bij bruin bord 
“natuurgebied de Schwienswei“ R over het pad.   
 

(U loopt hier door het natuurgebied De Schwienswei, 
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 "Schwienswei" 
(varkensweide)). 
 

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L (Vinkenpad). 
Na 300 m steekt u via smalle brug de Roode Beek 
over. Meteen na de brug gaat u aan de 4-sprong 
RD (Winter Koningpad) over het (grind)pad.  Aan 
de volgende 4-sprong gaat u R met even verder 
links de mooie grote vijver.  Voorbij bruggetje 
gaat u aan de 3-sprong RD verder langs vijver. 
Aan de volgende 3-sprong gaat u L over het pad 
dat vlak langs de vijver loopt. Het pad buigt 
rechts het bos in. Vlak daarna voorbij stalen hek 
gaat u L verder langs de vijver. Aan het eind voor 
het grote grasveld gaat u meteen L over het 
graspad met links de grote vijver.   
 

(Voor u ziet u hier aan de rand van Sittard het grote 
gebouw van zwembad De Nieuwe Hateboer).  
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Blijf RD over het graspad met links de 
struikenrand/vijver lopen. Aan het eind van het 
grote grasveld volgt u RD het pad langs de rode 
container.   
 

(Als u meteen na de container L het paadje inloopt, 
dan komt u bij de vijver waar mooie waterlelies te 
zien zijn).   
 

4.  Aan de 4-sprong bij grote keien gaat u R over 
het bospad.  Aan het eind bij varkensruggen gaat 
u L over het trottoir. (U verlaat hier het 
natuurgebied de Schwienswei). Meteen daarna bij 
de rotonde gaat u RD over de Jan Steenstraat. 
 

5. Na 75 m gaat u tegenover ingang van de 
speeltuin Sjoepieroe (nr. 1A) L over het bospad. 
Negeer na 200 m zijpaadje rechts en 10 m verder 
gaat u L over het graspad.  Aan de T-splitsing 
voor de Roode Beek gaat u R. Negeer voor 
bosstrook zijpaadje rechts.    
 

6. Steek bij brug de asfaltweg over en loop RD 
verder langs de beek. U nadert een aarde wal die 
dwars over de weg ligt. Loop links erom heen en 
blijf de meanderende beek volgen. Iets verder ziet 
een nieuwe brug (2021) over de beek. Steek via 
deze brug de beek over. Aan de asfaltweg gaar u 
R. (Hier heeft u eerder gelopen). Voorbij zitbank en 
rood-witte paaltjes gaat u R over het grindpad. 
Steek de smalle brug over en negeer zijweg R. 
Aan de T-splitsing gaat u L over de veldweg, die 

een asfaltweg wordt, met links de bosrand en 
rechts akkers.  Negeer graspad links. Aan de 3-
sprong gaat u RD en u loopt het Duitse dorpje 
Wehr binnen.  Aan de T-splitsing gaat u L. Na 40 
m gaat u aan de 3-sprong bij leuk huis L 
(Mühlestraβe) omlaag.  Aan de kruising gaat u RD 
richting kerk. Voorbij het grote oorlogsmonument 
loopt u naar de ingang van de Sint-
Severinuskerk.  Ga voor de ingang R en ga dan 
meteen links over het grindpad over het kerkhof. 
 

(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).  
 

Aan de asfaltweg gaat u RD met rechts de 
hoevemuur met steunberen. Aan de 3-sprong bij 
bouwmaterialenhandel (Baustoffe Krewel) gaat u 
RD. Aan de 4-sprong voor huisnr. 10 gaat u L.  U 
loopt voorbij het gemeentelager (Bauhaus) van 
de gemeente Selfkant. U steekt de Roode Beek 
over. Meteen daarna aan de kruising bij wegwijzer 
gaat u R over de smalle asfaltweg. Let op! Ca. 30 
m voordat u aan de doorgaande weg en wit-rode 
nauwe doorgang komt, gaat u L over het 
graspaadje. Aan het eind loopt u RD over de 
parkeerplaats en ga dan R naar het café Zur 
Bahn, waar u nog iets kunt drinken. 

  
 
Gaststätte Zur Bahn (voormalige halteplaats) ligt aan het 37,8 km lange traject van de voormalige spoorlijn 
genaamd “Geilenkirchener Kreisbahn”, die vanaf 7 april 1900 van Alsdorf naar Tudderen liep. Het was een meter-
spoorweg (1 meter breed). Volgens vertellingen betrad als een van de eersten de pastoor van Tuddern het nieuwe 
vervoersmiddel om het wantrouwen tegen het 'nieuwe vervoermiddel ' weg te nemen. Vanaf de jaren 50 werd de 
exploitatie van 'Kreisbahn' in fases gestopt. In 1970 werd de exploitatie helemaal gestopt. Op het traject tussen 
Gillrath en Schierwaldenrath (Selfkantbahn) rijden tegenwoordig toeristische historische treinen 
 

De stationsklok achter de bar van het café herinnert nog aan het treinstation dat hier gevestigd was. In “Zur Bahn” 
wordt al meer dan vijftig jaar, één van de bieren waar Limburg trots op is, geschonken namelijk Brand bier. Het is 
het enige café in Duitsland waar dit bier getapt wordt (volgens de Nederlandse uitbater). 

 

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.   

 

 
 

  

 


