1302. GANGELT 12,2 km
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blz 2 van 4
Ten noordoosten van Schinveld ligt nabij de Duitse buurtschap Niederbusch en 100 m van de Duitse grens
de parkeerplaats “Roode Beek”. Tijdens deze gemakkelijke en grensoverschrijdende wandeling wandelt u
o.a. over veldwegen naar de prachtige vijver Kahnweier, gelegen in het Freizetzentrum Gangelt. Via
bospaden loopt u naar het dorpje Mindergangelt en dan loopt u verder door bossen naar Femilie
Etzenrather Mühle, een fijne pauzeplek met mooi terras. De terugweg loopt u een stuk langs de Roode
Beek en via een pad klimt u naar het Bovenmeer, waar u boven mooi uitzicht heeft. Via de Schinveldse
Bossen, waar u twee mooie vijvers passeert, loopt u terug de parkeerplaats. U kunt ook starten bij de
Etzenrather Mühle of bij de parkeerplaats bij restaurant de Lier.
Startadres Parkeerplaats “Roode Beek”, Heringsbosch in Schinveld. Navigatie: Dorfstraβe 129, Gangelt
(D). U kunt dan na bijna 6 km pauzeren bij de sponsor Femilie Etzenrather Mühle. Het startpunt is vanuit
Brunssum via de Ganzepool en de Waubacherweg te bereiken. Als u vanaf de Waubacherweg de weg
Heringsbosch oprijdt, dan komt u na 3,8 km aan de 4-sprong met rechts de Dorfstraβe. Ga hier L
(Herinsgbosch) en na 100 m komt u rechts bij de parkeerplaats. Start dan bij punt 1.

Startadres Femilie Etzenrather Mühle, Etzenrather Mühle 1, Gangelt. Navigatie: Bredestraat Jabeek (NL).
Aan het eind van de Bredestraat rijdt u de brug over en parkeer op de parkeerplaats. Tel: 06-612452576.
Geopend: Woensdag t/m zondag maar kijk altijd even op Google. Start dan bij punt 4.
U kunt ook starten vanaf de parkeerplaats bij restaurant De Lier, Leiffenderhofweg 3, Schinveld en dan na 9
km pauzeren bij de sponsor Femilie Etzenrather Mühle. Vanaf de parkeerplaats gaat u L over het
veerooster ga dan meteen L en meteen daarna voor houten afsluitboom gaat u L (rood/groen/paars/bruin)
over het bospad met even verder links de camping horend bij het zweefvliegveld. Ga nu verder bij **** in
punt 5.
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1302. GANGELT 12,2 km
1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R over
de smalle asfaltweg.
(Voor u in de verte ziet u de witte kerktoren van de
Sankt Nicolauskerk in Gangelt).
Vlak daarna bij twee stenen pilaren passeert u
een veerooster. Negeer zijpaden en volg RD
(rood) de grindweg met links een asfalt- fietspad
en de bosrand van de Schinveldse Bossen, het
grootste aaneengesloten bosgebied in Zuid
Limburg (308 hectare). Na 400 m gaat u aan de 3sprong bij hoeve Heringshof, waar aan de zijkant
gekleurde fietsen hangen, zitbank en infobord R
(geel) en loop voorbij klaphek/veerooster RD over
het asfaltpad. Voorbij houten brug en bij
wegwijzer gaat u aan de 3-sprong RD de brug
over en ga dan meteen aan de volgende 3-sprong
bij zitbank en wegwijzer L (geel) over de smalle
asfaltweg richting Gangelt.
(Mogelijk ziet u links in het natuurgebied/groot
grasveld Schotse Hooglanders (runderen met
horens) grazen. U loopt hier op Duits grondgebied).
Na 600 m gaat bij de volgende zitbank R via brug
over het brede pad. Aan de 3-sprong, met rechts

een brug, gaat u L over de veldweg gelegen
tussen weilanden. Aan de 3-sprong gaat u RD
(paars) over de smalle asfaltweg.
2. Negeer na 30 m bosweg links. 10 m verder gaat
u L (paars) over het bospad. Meteen daarna gaat
u aan de T-splitsing voor vijver R. Meteen daarna
aan de 3-sprong gaat u L over het asfaltpad. Aan
de T-splitsing bij zitbank gaat u L met links een
greppel en rechts woningen in Gangelt. Negeer
zijpaden. Voor de lange vijver (Kahnweier) buigt
het asfaltpad naar rechts. Negeer zijpad rechts.
Waar het asfaltpad bij zitbank naar rechts buigt,
loopt u RD over het grindpad verder langs de
vijver. Aan de T-splitsing gaat u L over het
asfaltpad, dat u net verlaten heeft, met links de
vijver. Aan de kruising bij restaurant Hamacher
(Kaffee und Kuchen) in het Freizeitzentrum
Gangelt gaat u RD over de doodlopende
asfaltweg met links het Freibad. Aan de 3-sprong
bij zitbank en einde rechts gelegen voetbalveld
gaat u L (witte pijl) over het bospad, dat even
verder naar rechts buigt. (Links ziet u hier de grote
glijbaan van het openlucht zwembad/Freibad).

Steek de asfaltweg over en loop bij verbodsbord
en trafokast RD. Negeer zijpaadjes.

blz 3 van 4
(Voor u ziet u de kerktoren in Schinveld. U loopt hier
op Nederlands grondgebied).

(Loopt u met stokken, dan kunt u de aanbevelingen,
die hier op de borden (Nordic Walking) staan,
volgen).

Na 400 m gaat u aan de 3-sprong bij veerooster L
(paars) en volg de grindweg, die even verder door
de bomenlaan loopt.

Na 800 m gaat u R de smalle asfaltweg omhoog.
Na 50 m gaat u boven aan de 3-sprong L
(paars/blauw).

(Hier vlakbij vloeien de Rodebach, die ontspringt op
de Teverenerheide en de Roode Beek, die op de
Brunssummerheide ontspringt, samen).

3. Aan de voorrangsweg in Mindergangelt gaat u
L. Na 100 m gaat u voorbij groot muurkruis en bij
picknickbank R de smalle asfaltweg omhoog. Aan
de 3-sprong bij overdekte zitbank (Schulbus) en
speelveldje gaat u RD omhoog. Vlak daarna
meteen voorbij huisnr. 23 en bij verbodsbord gaat
u aan de 4-sprong L de verharde bosweg
omhoog. Negeer zijpaden en volg RD de verharde
bosweg, die na bijna 400 m bij zitbank links
omlaag buigt. Beneden aan de T-splitsing gaat u
R de smalle asfaltweg omlaag, die meteen naar
links buigt. Voorbij grote parkeerplaats en bij
stuw in de Rodebach gaat u R onder het viaduct
door. Na het viaduct loopt u RD en ga dan meteen
bij verbodsbord en wegwijzer R over het smalle
paadje met rechts de asfaltweg en links grasland.
Bij vijver gaat u L over de asfaltweg en u passeert
meteen rechts de ingang van Wildpark Gangelt.
(In dit 50 ha grote wildpark treft u vrijwel alle
roofvogels, grote zoogdieren en uilen van Europa
aan. Vriendelijke toegangsprijzen).
Loop verder RD en na 300 m komt u links bij
Femilie Etzenrather Mühle, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het leuke terras
kunt pauzeren. Op de menukaart staan heerlijke
gerechten. De uitbaatster Clara verneemt graag
wat u van de wandeling vindt.
(De Etzenrather Mühle is genoemd naar de
Nederlandse buurtschap Etzenrade, die toen op
Duits grondgebied lag. Deze voormalige watermolen
aan de Rodebach wordt in 1492 voor het eerst
vermeld).
4. Met uw rug naar de ingang van het restaurant
gaat u L omlaag. Meteen daarna aan de kruising
voor brug en bij grenspaal 272 gaat u L over de
smalle asfaltweg richting Gangelt met rechts de
Rodebach, die hier de grens vormt tussen
Duitsland en Nederland. Na 500 m gaat u aan de
3-sprong RD onder het viaduct door. Meteen na
het viaduct, waar de smalle asfaltweg naar links
buigt, gaat u bij verbodsbord RD over de
doodlopende
weg
met
links
de
grote
parkeerplaats en rechts de Rodebach.
(Na 100 m passeert u links bij infobord een uitkijkhut
met zicht op een voormalige tak van de toen
meanderende Rodebach).
Aan de kruising bij brug gaat u bij verbodsbord
RD over de smalle asfaltweg verder richting
Gangelt. Na 300 m gaat u aan de 4-sprong bij
zitbank R en via houten burg steekt u de
Rodebach over en volg RD het (vlonder)pad, dat
een eindje verder bij zitbank naar links buigt.

Na 600 m gaat u aan de kruising bij grote
parkeerplaats L (paars) over de smalle asfaltweg.
Een eindje verder steekt u de Roode Beek over en
negeer dan meteen bij veerooster zijpad rechts
en loop verder RD (groen/blauw) over de smalle
asfaltweg. Na 100 m gaat u R over de bosweg.
Negeer meteen bospad rechts en volg de bosweg
RD. Na 100 m gaat u schuin L het smalle grasgrindpad omhoog richting Bovenmeer. Aan de
kruising gaat u verder RD omhoog.
5. Boven op een hoogte van 73,7 m N.A.P. gaat u
L met rechts het Bovenmeer.
(Hier boven bij het Bovenmeer en twee zitbankjes
heeft u rondom mooi uitzicht o.a. over de
Schinveldse Bossen. Mogelijk ziet u beneden op het
grote grasveld grazende Schotse hooglanders
(runderen met horens)).
Aan het eind van het meertje en bij zitbankje gaat
u L het steile pad omlaag. Aan de kruising gaat u
RD het brede graspad omlaag. Beneden gaat u L
over
het
zandpad
langs
het
bord
“Waterwingebied”. Vlak daarna gaat u aan de 3sprong
bij
zitbank
en
infobord
L
(bruin/geel/blauw) over het asfaltpad/grindweg.
Meteen voorbij houten afsluitboom gaat u R
(rood/groen/paars/bruin) over het bospad met
even verder links de camping horend bij het
zweefvliegveld.
(Als u hier bij houten afsluitboom RD loopt en dan
meteen R via klaphek bij veerooster over de
klinkerweg gaat, dan komt u bij restaurant De Lier,
een prima pauzeplek. Vanaf het terras kunt u naar
mogelijk opstijgende zweefvliegtuigen kijken).
**** Aan de 4-sprong bij infobord gaat u L
(groen/rood/blauw) over het pad dat even verder
naar rechts buigt met links het .zweefvliegveld.
Negeer zijpaden rechts en blijf geruime RD lopen
parallel
aan
het
links
gelegen
zweefvliegveld/groot grasveld van de
Eerste
Limburgse Zweefvlieg Club (1934). Na bijna 700 m
steekt u via houten (zitbank)brug het Ruischer
beekje een volg het pad RD (rood/paars) met links
nog steeds het zweefvliegveld. (100 m verder
passeert u rechts een grote vijver).
6. Voorbij zitbank, veerooster en ijzeren hek gaat
u aan de 3-sprong tegenover houten hek R
(rood/paars) met rechts aan de bosrand de vijver.
(Dit is circa 100 m voor einde zweefvliegveld). Aan
de 4-sprong gaat u RD (blauw).

(U loopt hier door de Schinveldse Bossen, het
grootste aaneengesloten bosgebied in Zuid Limburg
(308 hectare).
Mogelijk komt u hier een van de circa 80 grazende
Schotse Hooglanders (runderen met horens) tegen,
die hier door de bossen/grasvelden struinen).
Aan de volgende 4-sprong gaat u L (blauw/paars)
over de bosweg met rechts een asfalt- fietspad.
Negeer zijpad rechts en meteen daarna zijpad
links. Vlak daarna gaat u R (geel). Aan de 3sprong gaat u L (rood) met rechts een grote
waterplas, een voormalige kleigroeve. Aan de 4sprong gaat u RD (rood).

blz 4 van 4
(Als u hier R gaat dan komt u na 30 m rechts bij een
strandje bij de grote plas).
Let op! Na 20 m gaat u bij dikke eik R de berm
omhoog en bij twee betonnen paaltjes gaat u L
over het pad met rechts de volgende plas.
(U kunt hier RD (rood) over het brede bospad lopen.
Een eind verder buigt het pad naar rechts (rood). Ga
nu verder bij **** in dit punt).
Aan het eind van de vijver loopt u verder over de
links gelegen bosweg, die een eindje verder naar
rechts (rood) buigt. **** Volg nu 1 km het brede
bospad, dat na 500 naar links buigt. Aan de Tsplitsing gaat u R via veerooster bij twee pilaren
terug naar de parkeerplaats.
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