
 1438. Gangelt - Etzenrade  6,8 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 

 
 

 
 

 

 
 

Tijdens deze gemakkelijke en grensoverschrijdende wandeling langs 3 mooi gelegen horecazaken, wandelt 
u langs de ingang van Wildpark Gangelt en dan struint u over graspaden door een mooi natuurgebied.  
Nabij het restaurant De Lier met mooi terras aan het zweefvliegveld beklimt u een grasheuvel naar het 
Bovenmeer met prachtig uitzicht en dan wandelt u door het bos naar de prachtige vijvers met het 
bezoekerscentrum Roode Beek (mooi terras aan het water).   U loopt even door Schinveld en via een 
graspad loopt u het dorp uit. Via een hoge fietsbrug met mooi uitzicht en een voetpad bereikt u de tuin van 
het Etzenraderhuuske (kasteel Etzenrade). Even later komt u bij de Etzenrather Mühle met mooi terras.  U 
kunt natuurlijk ook starten bij Restaurant de Lier of Bezoekerscentrum Roode Beek (allen met 
parkeerplaats). 
 

 
 
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. 
 
Aan het eind kunt u o. a het lekkere ambachtelijk Italiaans ijs proeven dat gemaakt is door de Italiaanse 
familie Ferrari  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

6,79 km  1.30 uur  8 m  8 m 
 
 

 

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.   
 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://etzenrathermuehle.com/
http://etzenrathermuehle.com/
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1438. Gangelt - Etzenrade  6,8 km 
 
 

1. Met uw rug naar het restaurant gaat u R de 
smalle asfaltweg omhoog. Na 250 m passeert u 
links de ingang van Wildpark Gangelt. Meteen 
daarna, voorbij de rechts gelegen vijver, gaat u R 
het bospad omlaag. Aan het einde, bij de Roode 
Beek, gaat u L onder het viaduct door. Meteen na 
het  viaduct  gaat u, bij de stuw in de beek, R via 
draaihekje (stegelke) over het graspad. (Voor u 
ziet u de Eligiuskerk (1889-1890) in Schinveld). Een 
eindje verder passeert u een vogeluitkijk met 
zicht op een plas/natgebied. Volg het pad 
helemaal om het natuurgebied heen.  
 

(Even verder ziet u voor u de hoge fietsbrug met 
“kubus” kunstwerk waar u straks overheen loopt). 
 

Na 750 m gaat u voorbij stegelke L over het 
fietspad, steek meteen daarna R de asfaltweg/ 
eikenlaan over en loop RD over het brede 
graspad met rechts een greppel.  (Mogelijk ziet u 
links in het grote weiland/ natuurgebied Schotse 
Hooglanders (runderen met horens) grazen). Een 
eind verder buigt het pad naar rechts en meteen 
daarna bij ijzeren hek naar links met links nog 
steeds het weiland/natuurgebied. Negeer bij 
veerooster en klaphek zijpad links en loop RD 
over het grindpad dat een eindje verder naar 
rechts buigt en een grindweg/bomenlaan wordt.  
(Rechts ziet u woningen in Schinveld). Aan de 
kruising voor parkeerplaats gaat u L (paars) over 
de asfaltweg en bij infobord loopt u tussen de 
pilaren door. Even verder steekt u de Roode Beek 
over en loop RD (paars/rood).  Negeer zijpaden.  
 

2. Na 300 m, vlak voorbij zitbank, infobord en 
trafokast  en aan het einde van de rechts gelegen 
hoge grasheuvel,  gaat u bij wegwijzer scherp R 
het grindpad omhoog richting Bovenmeer.   
 

(Als u wilt pauzeren, loop dan  nog 250 m RD, u komt 
dan bij restaurant De Lier met het mooie 
achterterras).   
 

Boven op 73,7 N.A.P. gaat u L langs het 
Bovenmeer. Voorbij zitbank met prachtig uitzicht 
gaat u L het steile pad omlaag.   
 

(Te steil, loop dan even terug en ga R het grindpad 
omlaag. Aan de 4-sprong gaat u RD langs de heuvel 
omlaag. Ga dan verder bij **** in dit punt). 
 

Vlak daarna gaat u aan de 4-sprong R het pad  
langs de heuvel omlaag. **** Beneden gaat u 
RD/R over het brede pad.  Vlak voor asfaltweg en 
bij infobord gaat u L (groen) over het bospad. 
Aan de T-splitsing gaat u R. (U verlaat de groene 
markering).  Negeer zijpad  links en volg het pad 
dat rechts omlaag buigt. Meteen daarna gaat u 
beneden bij verbodsbord door het klaphek en ga  
dan bij de visvijvers van H.S.V. de Hering R over 
het asfaltpad. 
 
 
 

 

3. Vlak daarna gaat u L en steekt u via houten 
brug de vijver over en loop bij schuilhut L/RD  
over het pad met links de vijver. Voorbij het 
mooie aan het water gelegen terras van 
bezoekerscentrum Roode Beek, een fijne 
pauzeplek, gaat u bij hoge rode toren R door de 
uitgang en loop RD over de asfaltweg gelegen 
tussen parkeerplaatsen.  
 

(Als u hier meteen R gaat, komt u bij een replica van 
een middeleeuwse pottenbakkersoven. Schaal 1-24. 
Zie infobord). 
 

Aan de kruising gaat u RD door de beukenlaan 
met rechts de Roode Beek. Voorbij wegkruis gaat 
u aan de 4-sprong in Schinveld R (Pastoor 
Greijmansstraat). Negeer zijwegen en volg 
geruime tijd de asfaltweg, die na 250 m bij woning 
met de vele vogelkastjes aan gevel, overgaat in 
de Kampstraat. Na ruim 600 m gaat u boven aan 
de T-splitsing R. Meteen daarna tegenover  
huisnr. 48 gaat u L over het voet- tegelpad dat 
vlak daarna een grindpad wordt.  (Voorbij haag ziet 
u voor u de fietsbrug). Na 400 m gaat u aan de  
T-splitsing L over het trottoir.   
 

4. Meteen daarna bij wegwijzer en zitbank gaat u  
R het brede tweerichtingsfietspad omhoog en 
steekt u, via de 188 m lange brug, de N274 over.  
 

(Boven bij het kunstwerk “kubus” heeft u mooi uitzicht 
o.a. rechts op de witte kerktoren in Gangelt) .   
 

Beneden bij wegwijzer gaat u RD.  50 m verder bij 
infoborden gaat u R het brede grindpad  omlaag 
met links de mooi gerestaureerde kasteelhoeve 
Etzenraderhuuske (1710). Beneden buigt het pad 
naar links. Voorbij stalen vlonderpad steekt u via 
brug de voormalige kasteelgracht over en neem 
dan het eerste betonplatenpad L.   
 

(U loopt hier door de voormalige kasteeltuin van 
kasteel Etzenrade, dat voor het eerst in de 13e eeuw 
werd genoemd en dat al voor de 18e eeuw is 
afgebroken).  
 

Aan de 4-sprong gaat u R. Aan de T-splitsing gaat 
u R.  
 

(Hier ziet u links bij brug de prachtige stalen poort 
(kunstwerk). Achter deze stalen poort en vlak voor de 
kasteelhoeve stond het mottekasteel Etzenrdade. 
Voor u ziet u op het grasveld een tafel (kunstwerk) 
waarop voorwerpen staan, die hier in de tuin zijn 
gevonden).  
 

Steek de stalen brug over en volg bij infobord RD 
het grindpad dat een eindje verder naar rechts 
buigt met rechts de bosrand (U verlaat hier de 
gracht).  Voorbij volgende brug gaat u bij infobord 
R over de asfaltweg. U steekt bij grenspaal 272 de 
Roode Beek over en dan komt u rechts bij het 
mooie terras van de Etzenrather Mühle, die voor 
het eerst  in 1492 is genoemd. 


