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Ten we

Op een half uurtje rijden vanuit Schinveld ligt ten noorden van Geilenkirchen het dorpje Müllendorf. Tijdens
deze gemakkelijke wandeling door het dal van de Wurm passeert u twee kasteelhoeven en het schitterende
Schloss Trips. U wandelt eerst even door het dorpje en via veldweg loopt u naar de eerste kasteelboerderij
Gut Kleiniersdorf, die alleen van de buitenkant te bekijken is. Over graspaden loopt u naar het dorpje
Kogenbroich en dan wandelt u over een veldweg naar de tweede kasteelhoeve Schloss Gut Lerodt waar u
ook de mooie binnenplaats kunt bekijken. Er woont nog familie van de eerste bewoner. U loopt verder over
paden naar de rand van het dorp Suggerath en na een flink stuk langs de Wurm bereikt u het schitterende
Schloss Trips met een prachtig rozenpark. U loopt door het privépark en langs het oude kasteel. Via een
bospad en veldweg loopt u terug naar Suggerath. Voorbij het dorp loopt u langs de Wurm naar een mooie
vijver met picknickbanken. Neem zelf proviand mee. Er staan veel zitbanken op de route. Na afloopt kunt u
naar een nabij gelegen café rijden. U kunt de route ook afkorten tot 8,5 km.

blz 2 van 3
Gps afstand 10800 m, looptijd 2.40 uur en hoogteverschil 19 m.
Startpunt: Parkplatz Müllendorf, Mühlenstraβe 29, Geilenkirchen – Müllendorf.
Vanaf huisnr. 28 rijdt u het dorp uit langs de Freizeitanlage en meteen voorbij de brug over de Wurm, gaat u L en
meteen rechts komt u op de parkeerplaats op. Komend van de andere kant gaat u voor de brug over de Wurm
meteen R en u komt dan meteen R op de parkeerplaats. U rijdt dan niet door het dorp omhoog.

1258 GEILENKIRCHEN – Müllendorf 10,8 km – 8,5 km
1. Vanaf de parkeerplaats gaat u L. Aan de
doorgaande weg gaat u R en meteen daarna
steekt u via brug de Wurm over.

bruggetje gaat u aan de T-splitsing R over de
veldweg, die meteen daarna bij zitbank naar links
buigt met rechts de bosrand/greppel.

(Degene, die 7 km loopt gaat hier L over de
doorgaande weg. Loop over het rechts van de weg
gelegen asfaltpad. Na 150 m gaat u aan de kruising
RD over het asfaltpad. Ga nu verder bij **** in punt
2).

3. Aan de 3-sprong gaat u RD. Negeer zijpaden en
blijf de veldweg RD volgen, die na bijna 500 m
naar rechts buigt en een bosweg wordt. Na circa
200 m komt u bij de rijksmonumentale
kasteelhoeve/landhuis Gut Leerodt waar u de
binnenplaats kunt bekijken.

Negeer zijwegen en loop RD langs de manege
door het dorp omhoog. Na ruim 300 m gaat u
tegenover huisnr. 1 en meteen voorbij huisnr. 2 L
over de asfalt– veldweg/graspad. (Hier ziet u voor
u de kerktoren van de St. Geronkerk in Würm). Na
250 m gaat u de smalle asfaltweg omlaag. Aan de
3-sprong, einde smalle asfaltweg, gaat u R het
graspad omhoog met rechts een akker en links
de bosstrook. Aan de T-splitsing bij zitbank gaat
u L over de asfaltweg. Vlak daarna aan de Tsplitsing voor de Wurm gaat u R. (Even verder ziet
u rechts weer de kerktoren in Würm). Aan de 4sprong gaat u L de betonnen brug over en voor
e
e
de kasteelhoeve Gut Kleinsiersdorf (16 /17 eeuw)
gaat u R over de veldweg/graspad. Aan de Tsplitsing gaat u L over de grindweg. (Voor u ziet u
de mooie toren van Gut Zumdahl,
2. Na 200 m, vlak voor het laatste bruggetje, gaat
u R over de veldweg/graspad met rechts een rij
bomen en een haag.
(Rechts ziet u weer de mooie toren van Gut Zumdahl,
een voormalige waterburcht. De toren stamt uit de
e
e
15 /16 eeuw).
Na 150 m, aan het eind van de rechts gelegen
akker en waar de veldweg naar rechts buigt, loopt
u RD over het (gras)pad met rechts van u de
bosrand en een kale/dode boom. (In de zomer kan
hier het gras hoog staan). Let op! Aan het eind bij
de afrastering gaat u L door het weiland/grasland
met rechts de afrastering. Aan de grindweg gaat
u R. Ca. 10 m vóór de doorgaande weg gaat u aan
de kruising R over het asfaltpad, **** dat na 100 m
bij zitbank naar links buigt. Aan de doorgaande
weg gaat u R en u loopt het dorp Kogenbroich
binnen. Let op! Na 200 m, voorbij huisnr. 32 en
voor huisnr. 30 gaat u bij verbodsbord (ruiters) L
over het graspad met rechts huisnr. 30. Voorbij

(Deze voormalig waterburcht werd voor het eerst
genoemd in 1354. Op de binnenplaats is links nog
een restant van het voormalige landhuis te zien. De
84 jarige bewoner (2019) die u soms tegenkomt, is
nog familie van de eerste bewoner van het kasteel en
vertelt u graag alles over de geschiedenis over het
kasteel).
Loop terug naar de uitgang en ga R terug over de
veldweg. Na bijna 100 m gaat u R door de
platanenlaan met rechts de ruïne van het grote
e
voormalig herenhuis (17 eeuw). Volg RD het
bospad. Aan de T-splitsing gaat u R over het
paadje dat meteen naar links buigt en een smal
grindpad wordt gelegen tussen akkers. Aan de
smalle asfaltweg voor de Wurm gaat u R. (De 53
km lange Wurm ontspringt in Aken en is een
zijbeekje van de Roer). Aan de 3-sprong bij zitbank
steekt u L via brug de Wurm over. Meteen na de
brug
gaat
u
R
over
de
veldweg
(verbindingsstukje) met rechts de beek. Na 200 m
buigt de veldweg bij zitbank naar links.
4. Aan de voorrangsweg in het dorp Suggerath
gaat u R. Negeer zijwegen. Na 250 m, meteen
voorbij de brug over de Wurm, gaat u L over de
smalle asfaltweg, die meteen daarna voorbij
parkeerplaats een veldweg wordt die u RD volgt
met links de Wurm. Na 500 m gaat u aan de Tsplitsing L en via brug steekt u de Wurm weer
over. Meteen na de brug aan de 5-sprong bij
zitbank, fietsknooppunt 8 en wegwijzer gaat u R
richting Geilenkirchen met rechts de Wurm. Na
800 m gaat u aan de kruising bij stenen brug RD.
(Hier lag rechts aan de overkant van de beek de
Tripser Muhle (watermolen)).

(Als u hier aan de kruising 10 m L gaat, dan kunt u
een mooie foto maken van Schloss Trips. U loopt
dadelijk door het park en over het kasteelterrein).
Bij ijzeren hek loopt u het privédomein van het
kasteelterrein binnen.
(U mag er wandelen maar maak geen lawaai en laat
geen rommel achter in het mooie park. Links heeft u
mooi zicht op het grote kasteel).
Voorbij een uit een boom gekapte ridder en waar
de asfaltweg naar links buigt, gaat u RD over de
grindweg. Na 50 m gaat u L door het ijzeren hek
en loop RD door het mooie park langs een
zitbank en insectenhotel.
5. Aan de 3-sprong bij zitbank en dikke boom
(mooie pauzeplek, welke boom is dit?) gaat u RD.
Aan de T-splitsing voor de gracht gaat u L. Bij
wachtershuisje buigt het pad naar links. Bij twee
zitbanken gaat u R over de klinkerweg en u
passeert rechts het oude kasteel. Tevens
passeert u hier op het kasteelterrein senioren
woningen. Blijf RD lopen en via poort en brug
verlaat u het kasteel.
(Op de brug ziet u in de kasteelgracht grote vissen
zwemmen. Het kasteel Trips is een voormalige
waterburcht. Sinds de 14de eeuw was dit kasteel het
e
stamslot van de familie Berghen von Trips. In de 1
helft van de 18de eeuw kwam het gebouw in het
bezit van de
baronnen van Eynatten, die de
middeleeuwse burcht in barokke stijl verbouwden).
Aan de T-splitsing gaat u R over de asfaltweg met
rechts de kasteelgracht. (Hier staan zitbanken,
zeker in de zomer een prima pauzeplek). Aan de 3sprong gaat u RD over de smalle verharde weg.
(Als u hier R gaat dan heeft u ook nog mooi zicht op
het kasteel). De weg buigt naar links met rechts

blz 3 van 3
de spoorlijn Aken- Mönchengladbach. Aan de 3sprong gaat u RD over de grindweg met rechts de
spoorlijn. Aan de 3-sprong bij spoorwegovergang
gaat u RD door het dorp Süggerath omhoog met
rechts beneden de spoorlijn. Aan de 4-sprong
gaat u RD (Jan-von-Werth Straβe). Negeer
zijwegen. Na 400 m passeert de voormalige
pastorie (nr. 79), de Heilige Kruiskerk (1893-1894)
en een oorlogsmonument. (Tegenover de kerk ligt
(2019) een Italiaans restaurant/pizza Tralloria). Volg
de weg die na 100 m naar links buigt. Waar de
weg vlak daarna naar rechts buigt, gaat u L/RD
(Inselweg).
6. Na 30 m gaat u R het park in. Aan de 4-sprong
bij 2 zitbanken en fontein gaat u RD over het
klinkerpad met rechts van u wilde zwijnen.
Negeer zijpad rechts. Aan de 3-sprong gaat u L
bij zitbank onder de pergola door. Aan de
asfaltweg gaat u R. Aan de T-splitsing voor
huisnr. 8 gaat u L. Bij huisnr. 18 gaat u R en volg
dan
de
veldweg.
(U
loopt
nu
weer
verbindingsstukje). Aan de kruising bij brug gaat u
RD met links de Wurm. Negeer zijpaden. Na 1 km
gaat u aan de 4-sprong bij smalle stalen brug RD.
50 meter verder gaat u aan de 3-sprong R. Na 40
m gaat u L over het grasveld met rechts de mooie
vijver met eilandje. Voor bij treurwilgen en einde
vijver loopt u RD over het grindpad richting
speeltuin. Voorbij de speeltuin gaat u L over het
pad met rechts de manege. (Hier staat rechts bij de
speeltuin een schuilhut en picknickbanken). Aan de
doorgaande weg gaat u L en via brug steek u de
Wurm weer over. Na de brug gaat u L en meteen
daarna komt rechts weer op de parkeerplaats.
Als u nog zin heeft in Kaffee und Kuchen kunt u naar
het vlakbij gelegen dorp Beeck rijden (3 km). Daar ligt
het Beecker Bauern- und Erzählcafé, Zum
Schlackenberg 37, Geilenkirchen – Beeck. (Elke dag
open).
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