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Ten noorden van het Autobahnkreuz Kerpen ligt het dorpje Paffendorf, behorende bij Kreis Bergheim.
Hoogtepunten van deze gemakkelijke wandeling zijn de twee schitterende kastelen en het prachtige meer
Peringsmaar. De route begint bij het schitterende Schloss Paffendorf met brasserie waar u kunt starten
met een kop koffie op de gezellige binnenplaats. U loopt door het kasteelpark (let op openingstijden!) langs
mooie oude bomen en prachtige uitzichten op het kasteel. U loopt even langs de Erft en via bosranden en
veldwegen loopt u naar het prachtige meer Peringsmaar waar u driekwart omheen wandelt langs leuke
strandjes. Dan loopt u door naar het statige Schloss Bedburg met mooie gracht. In Bedburg kunt u naar
een café lopen. De terugweg wandelt u over een graspad langs mooie vennen en dan struint u geruime tijd
over gemakkelijke paden langs de Erft tot u weer bij de brasserie komt, met gezellig terras. Als het
kasteelpark gesloten is kunt u starten met een alternatief (boven punt 1).

Startpunt: Parkeerplaats Brasserie Schloss Paffendorf, Burggasse, Bergheim. Tel :0049-227175120090.
Parkeer links op de grote parkeerplaats.
Openingstijden brasserie : April-september: ma-vr 11.30 tot 20.00 uur, za-zo 10.00 tot 20.00 uur Oktober-maart:
ma-vr 11.30 tot 18.00 uur, za-zo 10.00 tot 18.00 uur.
Openingstijden kasteelpark: November –maart ZA-ZO: 10.00-17.00 uur.
Buiten deze openingstijden begint u met het alternatief boven nr. 1.

April-Oktober MA-ZO: 10.00-19.00 uur.

1271 PAFFENDORF 14,8 km
Alternatief bij gesloten kasteelpark:
Vanaf de parkeerplaats loopt u terug naar de weg
en ga R (Burggasse). Aan de T-splitsing bij
vakwerkhuis gaat u L langs de St. Pancratiuskerk,
die een bezoekje waard is. Aan de 3-sprong gaat
u L (Antoniusstraβe). Aan de 3-sprong bij
parkeerplaats gaat u RD (Kastanienallee). Ga dan
verder bij punt 2.
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u terug naar de
weg en loop naar de ingang van Schloss
Paffenburg. Op de mooie binnenplaats (links ligt
de brasserie) loopt u RD langs het mooie kasteel
en via de poort loopt het kasteelpark binnen.
(Indien deze poort is gesloten volg dan het
alternatief. Zie boven).
(Het in de renaissance stijl gebouwde kasteel
(waterburcht) is gebouwd tussen 1861 en 1865. De
ombouw vond plaats van 1861 – 1865 waarbij de
sierloze bakstenen gebouwen van tal van
neogotische
elementen
werd
voorzien.
De
e
hoefijzerige voorbouw werd medio 18
eeuw
gebouwd. Tegenwoordig (2019) bevindt zich in het
kasteel het infocentrum van RWE Power AC met een
tentoonstelling
rondom
het
Rijnlandse
bruinkoolgebied. In het 7,5 hectare groot kasteelpark
met
leertuin
voor
bosbouw
staan
o.a.
mammoetbomen, ginko’s (Japanse notenbomen) en
reuzenlevensbomen, die 40 m hoog en heel oud
worden. Worden. Vanaf 4 weken voor Kerstmis
wordt op de binnenplaats de Kerstmarkt gehouden).
Na de poort loopt u RD. Na 50 m gaat u aan de 4sprong bij groot infobord R de brug over. Meteen
na de brug loopt u R over het paadje naar een
picknickbank waar u een prachtig uitzicht heeft
op het kasteel. Loop nu terug over de brug naar
de 4-sprong bij groot infobord. Ga nu RD en
meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u R over
het grindpad langs een enorme boomstronk. Aan
de kruising gaat u R. Negeer zijpad rechts. U

loopt tussen 2 mooie vijvers door en neem het
eerste pad R. Negeer zijpad links. Aan de 3sprong gaat u R met rechts van u de vijver. Aan
de Y-splitsing gaat u L en na 30 m gaat u aan de
kruising bij picknickbanken en keien RD met
rechts een blik op het kasteel. Aan de 3-sprong
gaat u R naar het kasteel. Aan de T-splitsing voor
het kasteel gaat u L. Negeer zijpad links. Voorbij
het kasteel gaat u aan de T-splitsing L. Bij
infobord loopt u R naar de uitgang van het park
en ga dan meteen L (Kastenienallee) over de
asfaltweg.
2. Via houten brug steekt het beekje over. Aan
de kruising gaat u R over de klinkerweg. Negeer
zijpaden links naar de speeltuin en vlak vóór de
brug gaat u L over het klinkerpad met links de
speeltuin. Na 50 m gaat u bij zitbank R over het
klinkerpad langs het basketbalveld. Aan de Tsplitsing (bij beklinkerd pleintje) gaat u R over het
klinkerpad. Aan de 3-sprong voor brug gaat u L
over het grindpad langs het riviertje Erft. Aan de
3-sprong bij wegwijzer gaat u RD.
Aan de
kruising bij volgende wegwijzer steekt u R via
brug de Erft over. Aan de kruising bij wegwijzer
gaat u RD over de asfaltweg. Aan de 3-sprong
gaat u RD over het verharde voet- fietspad. Aan
de doorgaande weg gaat u R en na 30 m steekt u
L voorzichtig de drukke weg over en gaat u via
oud stalen poortje over het begroeide bospad.
Ca. 10 m vóór Mariabeeldje gaat u bij bordje “72”
L over het begroeide bospaadje met rechts een
landwal.
Na 100 m passeert u rechts een
uitzichthutje.
3. Aan het eind bij een trafokast gaat u RD over
de grindweg. Aan de T-splitsing bij keien gaat u
R over de asfaltweg. Negeer bij afsluitboom
zijweg rechts. Aan het einde van de rechts
gelegen grote parkeerplaats (terra nova) gaat u
bij verbodsbord L (B) over de grindweg, die een
haakse bocht naar rechts en links maakt.

Waar aan de linkerkant het bos ophoudt, gaat u
aan de 3-sprong L over de veldweg. Voor ijzeren
het hek buigt de veldweg naar rechts. Na geruime
tijd gaat u aan de 3-sprong RD. Na geruime tijd
gaat u aan de kruising R langs een zitbank. Aan
de 3-sprong gaat u RD. Aan de T-splitsing met
rechts een schuilhut, een mooie pauzeplek, gaat
u L. Na 50 m gaat u aan de verharde 3-sprong RD
de asfaltweg omlaag. Beneden aan de T-splitsing
gaat u L. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong R en
volg dan de grindweg. Aan de 3-sprong bij bord
“Landschaftsschutzgebiet” gaat u L verder over
de veldweg.
4. Let op! Na 20 m gaat u schuin R over het
bospad. Aan de 3-sprong bij ijzeren paal gaat u R
(B) over de bosweg. Na ca. 100 m gaat u L over
smalle bospaadje en dan komt u bij een mooi
strandje aan het 18 hectare grote Peringsmaar,
een prachtig meer dat ontstaan is door bruinkool
winning. Loop hetzelfde paadje terug en ga L
verder over de bosweg. Aan de T-splitsing bij
ijzeren paal en bordje “Fitness Laufpark” gaat u
L. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L over het
smalle pad langs het meer. U passeert een leuk
strandje. Aan de T-splitsing in het bos gaat u L
verder langs het meer. Aan de Y-splitsing gaat u
L. Vlak daarna gaat u aan een prachtig strandje
bij bord “Baden verboten” R. Vlak daarna gaat u
aan de T-splitsing L over het grindpad. Aan de
kruising bij ijzeren paal gaat u L. (U verlaat het
Fitness Laufpark). Negeer zijpaden links. Aan de
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD.
5. Aan de kruising, met links een kei, gaat u R het
onverharde pad omlaag. Aan de Y-splitsing, met
links een breed graspad, gaat u R over het smalle
pad met rechts de bosrand. U loopt even steil
omlaag naar een greppel. Aan de 3-sprong gaat u
RD over het bospaadje. Vlak daarna gaat u aan
de 3- sprong R over het bospad. Aan de bosweg
gaat u R. Aan de 3-sprong bij bord
Landschaftsschutzgebiet (LSG) gaat u RD over
de grindweg. Aan de kruising bij bord “LSG” gaat
u L. Aan de 3-sprong bij parkeerplaats Fitness
Laufpark gaat u R. Na 50 m gaat u aan de
volgende 3-sprong bij dikke kei RD en 20 m
verder gaat u L naar de rotonde. Steek RD de weg
over en ga meteen R over het graspaadje
evenwijdig aan de weg. Even later buigt het
paadje links het bos in. Voorbij enkele keien gaat
u aan de rand van het dorp Bedburg bij
verbodsbord L over de asfaltweg. Aan de 3sprong met klein rond pleintje gaat u R. Voorbij
huisnr. 28 gaat u aan de 3-sprong bij
verbodsbord L over de grindweg.
Voorbij
afsluitboom loopt u aan de 3-sprong bij bord
“LSG” RD het park in. Voorbij de speeltuin gaat u
aan de kruising R. Aan de T-splitsing gaat u L de
brug over en meteen daarna aan de kruising gaat
u RD.
6. Aan de kruising bij picknickbank gaat u RD de
brug over. Meteen na de brug gaat u R over het
kasseienpad en even later doemt links het

prachtige Schloss Bedburg op. Negeer zijpad
rechts en volg het kasseienpad helemaal om het
kasteel heen. Voor de parkeerplaats gaat u R over
de kasseienweg. Aan de T-splitsing bij
brievenbussen gaat u L langs het kasteel.
(De
waterburcht
Schloss
Bedburg
stamt
oorspronkelijk uit de 12 eeuw. Het kasteel werd
meerdere malen verwoest, de laatste keer in 1584.
Toen is ook het nieuwe kasteel gebouwd dat van
1842 tot 1853 is verbouwd tot het huidige kasteel).
Blijf de kasseienweg volgen. Voorbij de poort en
brug gaat u meteen R het trapje omlaag en volg
het grindpad langs de gracht. Aan de asfaltweg
gaat u L. Let op! Precies waar de asfaltweg een
grindweg wordt, gaat u bij Mahlerbetrieb Wilberts
(3 garagepoorten) L over het smalle paadje door
struikgewas.
Aan het eind steekt u de
doorgaande weg over en gaat u RD over het
bospaadje. (Als u hier aan de doorgaande weg R
gaat, dan komt u na 200 m bij Eiscafé Marino met
mooi terras). Aan de T-splitsing gaat u L. Aan het
eind gaat u R over de brug en volg het fietspad
langs de weg, Aan de grote rotonde steekt u RD
de doorgaande weg over en gaat u R over het
fietspad.
7. De weg maakt een ruime bocht naar links en
vlak vóór de brug gaat u scherp L over het
grindpad. Aan de kruising bij brug gaat u RD.
(Als u hier even R de brug oploopt, dan heeft u rechts
mooi uitzicht op de Erft). Aan de verharde 3-sprong
bij wegwijzer gaat u RD over het asfaltpad
richting Bergheim. Voorbij huis gaat u aan de 3sprong bij bord Terra Nova en verbodsbord L
over de veldweg. Aan de T-splitsing bij bord
“Naturschutzgebiet” gaat u R het pad omhoog.
Boven aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD
en volg geruime tijd het pad langs de vennen, die
in de zomer droog kunnen staan. Na geruime tijd
passeert u een uitkijkwand en zitbanken. Aan de
Y-splitsing bij bord “Naturschutzgebiet” en
trafokast gaat u R de veldweg omlaag.
8. Aan het eind steekt u R via de brug de Erft
over. Aan de kruising bij zitbank en wegwijzer
gaat u L richting Bergheim over het asfaltpad
onder het viaduct door. Aan de 3-sprong bij
wegwijzer gaat u RD over het fietspad richting
Bergheim.
Aan de volgende 3-sprong bij
zitbanken en wegwijzer gaat u RD richting
Bergheim. Aan de 4-sprong bij brug en zitbank
gaat u RD langs de Erft richting Bergheim. Volg
geruime tijd het pad langs de rivier. Aan de 3sprong bij wegwijzer en zitbank gaat u RD door
het tunneltje. Aan de T-splitsing gaat u R langs
de hoge afrastering van het kasteelpark. Aan de
3-sprong bij ijzeren paal gaat u L langs de
afrastering. Aan de volgende 3-sprong gaat u RD
en loop dan RD naar de parkeerplaats. U kunt dan
L het kasteel binnen lopen naar de brasserie met
mooi terras, de sponsor van deze wandeling,
waar u nog iets kunt eten of drinken.
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Auteur: Jos Wlazlo.
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.
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