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Tijdens dit gemakkelijke grensoverschrijdend rondje Bingelrade – Etzenrade met 3 leuke terrasjes wandelt 
u eerst naar het Koffietuintje in Viel en via een panoramische veldweg met mooi uitzicht loopt u naar 
Bingelrade. Via rustige weggetjes en een veldweg loopt u naar Kasteelhoeve  Etzenrade waar u door de 
kasteeltuin loopt. U steekt de Duitse grens over en dan komt u meteen bij de Etzenrather Mühle waar u fijn 
kunt pauzeren. U struint een stuk langs de Roode Beek en via een mooi voetpad wandelt u naar Jabeek.  
Via een mooi Lindepad loopt u terug naar Gasterie Hedelfinger, met leuk terras.   U kunt bij alle drie de 
zaken starten of pauzeren.  Onderweg staan veel zitbanken. 
 
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/
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Startadres: Gasterie Hedelfinger, Quabeeksweg 1, Bingelrade. Rij via het adres Groeneweg 2, Bingelrade  
waar u R de doodlopende weg inrijdt. U komt dan meteen bij het startadres/parkeerplaatsen. 
 

 
 

Startadres: Koffietuintje Bingelrade, Viel 2A, Bingelrade.  Tel:046-7503242.  Geopend: eind april t/m oktober 
wo-do-vr-zo van 10.30 tot 16.00 uur. Bij slecht weer gesloten.  Start bij punt 2. U kunt langs de weg in de 
grasberm parkeren. 
 

 
 

Startadres Femilie Etzenrather Mühle, Etzenrather Mühle 1, Gangelt.  Navigatie: Bredestraat Jabeek (NL).  
Aan het einde van de Bredestraat rijdt u de brug over en parkeer op de parkeerplaats.    
Tel: 06-612452576.   Geopend: Dinsdag t/m zondag vanaf 11.00 uur.   Start bij punt 5. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,73 km  2.10 uur  49 m  53 m 

 
 

1447. BINGELRADE - Etzenrade 9,7 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang gaat u R. Aan de  
T-splitsing gaat u L. Steek meteen daarna de 
doorgaande weg (Dorpsstraat) over en loop bij 
wegkruis RD over het asfaltpad met rechts een 
beukenhaag. Na 400 m gaat u bij wegkruis in de 
buurtschap Viel RD over de klinkerweg en na  
20 m komt u rechts bij huisnr. 2A bij Koffietuintje 
Bingelrade met in de zomer een leuk tuinterras. 
 

2.  Met uw rug naar Koffietuintje Bingelrade gaat 
u L en volg de klinkerweg die meteen naar rechts 
buigt met rechts een rij eiken.  Negeer bij grote 
hoeve smalle zijweg rechts omhoog. Vlak daarna 
waar de doorgaande weg naar links omlaag buigt,  
gaat u bij verkeersspiegel en verbodsbord R  
(fr. 28) omhoog. Aan de 3-sprong bij bord 
“doodlopende weg” gaat u L de smalle asfaltweg 
omhoog en u heeft meteen links mooi zicht op de 
St. Lambertuskerk (1934-1935) in Bingelrade.  Na 
200 m gaat u boven aan de 4-sprong bij zitbank L 
over de veldweg, die twee bochten maakt,  met 
links mooi uitzicht.  Na 500 m gaat u aan de rand 
van Bèngelder  R de doorgaande weg omhoog. 
Vlak daarna aan de 3-sprong bij picknickbank 
gaat u scherp L (Maastrichterweg) de smalle 
asfaltweg omlaag.  Na 300 m loopt u Bingelrade 
binnen. Aan de  kruising bij verkeersspiegel gaat 

u R (Dorpsstraat) omhoog. Na 250 m aan de  
4-sprong bij wegkruis en zitbank gaat u bij 
verbodsbord L (Grachtweg) de smalle asfaltweg 
omlaag met rondom weids uitzicht.  
 

(Links in de verte ziet u veel 85 m hoge windturbines, 
die tussen de Duitse plaatsjes Saeffelen en 
Waldfeucht staan, die vlakbij Koningsbosch liggen. 
Rechts ziet u flats en de communicatietoren van de 
AfNorth (Afcent) in Brunssum).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank en doodlopende weg 
gaat u RD omhoog met links de bosstrook.    
 

3.  Na 200 m passeert u boven een 
melkveebedrijf. 200 m verder, einde weiland,  gaat 
u L over de veldweg die u geruime tijd RD volgt 
met rondom weer weids uitzicht.    
 

(Na 300 m ziet u 4 kerktorens. Rechts ziet u 
torenspits van die Eligiuskerk (1889-1890) in  
Schinveld en schuin rechts voor u ziet u de witte 
kerktoren van de St. Nicolaaskerk (14e/15e eeuw) in 
Gangelt. Schuin links voor u ziet de kerktoren van de 
St. Gertrudiskerk (1859) in Jabeek en links ziet u de 
kerktoren van de  St. Lambertuskerk  (1934-1935) in 
Bingelrade.    
 

http://gasteriehedelfinger.nl/
http://gasteriehedelfinger.nl/
http://koffietuintjebingelrade.nl/
http://koffietuintjebingelrade.nl/
tel:046-7503242
http://etzenrathermuehle.com/
http://etzenrathermuehle.com/
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Na 700 m passeert u rechts een geluidsmeter voor 
de Awacs vliegtuigen).   
 

Na 900 m wordt de veldweg een dalende smalle 
asfaltweg. Beneden steekt u via oversteekplaats 
de voorrangsweg over en gaat u R het fiets- 
betonnenpad omhoog.  
 

(Links beneden ziet u de prachtig gerenoveerde 
kasteelhoeve Etzenraderhuuske (1710), waar u 
dadelijk langs de achterkant komt).  
 

300 m verder gaat u bij infoborden L het brede 
voet- grindpad omlaag met links mooi zicht op de 
kasteelhoeve.  
 

(Omlaag lopend ziet u meteen rechts twee 
kunstwerken genaamd “kubussen” die op de fiets- 
voetgangersbrug over de Echterbaan/N274 staan).  
    

Beneden buigt het pad naar links en naar rechts. 
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 genoemd werd 
in de 13e eeuw en dat al voor de 18e eeuw is 
afgebroken).  
 

Aan de  4-sprong bij zitbank 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 Etzenrade. 
 

Hier ziet u voor u op het grasveld een tafel/kunstwerk 
waarop voorwerpen staan die hier in de tuin zijn 
gevonden. Even verder bij infobord kunt u zien welke 
voorwerpen dit zijn).   
 

Meteen daarna bij zitbank gaat u L. 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. Vlak daarna bij parkeerplaats en  bij 
grenspaal 272 steekt u de Roode Beek over en 
dan komt u rechts bij de Etzenrather Mühle, die 
voor het eerst  in 1492 is genoemd en waar u 
binnen of op het mooie terras iets kunt eten en 
drinken o. a. het heerlijk ambachtelijk Italiaans ijs 
dat gemaakt is door de Italiaanse familie Ferrari.  
 

4.   Met uw rug naar de ingang van de Etzenrather 
Mühle gaat u L. Vlak voor de brug gaat u bij 
wegwijzer en grenspaal 272 R over de smalle 
asfaltweg/fietspad met links een rij knotwilgen en 
de Roode Beek, die hier de grens vormt tussen 
Nederland en Duitsland.    
 

(In het rechts gelegen bos bevindt zich Wildpark 
Gangelt, zeker een bezoekje waard). 
 

Na 600 m,  100 m voorbij zitbank waar de smalle 
asfaltweg rechts omhoog buigt, gaat u L over het 
brede bos- grindpad.   
 

(Hier aan de asfaltweg/fietspad ziet u rechts de 
afrastering/grasveld van Wildpark Gangelt)  
Meteen voorbij zitbank/afvalbak en stenen 
grenspaal nr.  273 B gaat u aan de 3-sprong L 
(zwart) over de bos- grindweg.  Vlak voor brug en 
bij verbodsbord gaat u R over het graspad met 
links de Roode Beek.   
 

(Meteen links ziet de grote hoeve/voormalige 
watermolen (koren-/ oliemolen) genaamd  Roermolen 
(1794-1954)).  
 

Na 250 m steekt u bij infobord Glückplatz nr. 11  L 
de brug over.  
 

(Hier op de brug heeft u links mooi zicht op de 
Roermolen).   
 

Meteen daarna, voorbij zitbank en bij het begin 
van de mooie essenlaan, gaat u R over het 
verharde grindpad met rechts de Roode Beek.  Na 
200 m steekt u bij zonnepaneel de Quabeeksgrub, 
een zijbeekje van de Roode Beek, over. (Hier ligt 
(3-2021) in het water een muskusrattenval).  50 m 
verder gaat u meteen voorbij picknickbank en 
brug L via houten klaphek over het licht stijgende 
smalle betonnen voetpad met voor u in Jabeek de 
St. Gertrudiskerk (1858-1858) waarvan de toren 
uit de 2e helft van de 15e eeuw stamt. Na 700 m 
gaat het pad even door een klein weiland, waarin 
zitbanken staan, met links de Quabeeksgrub. 
Volg daarna nog even het betonnen pad.    
 

5.  In Jabeek gaat u aan de 4-sprong  L. Meteen 
daarna gaat u aan de 3-sprong R over de 
klinkerweg met rechts de Quadbeeksgrub.   
 

(Vlak daarna kunt u via stapstenen de beek 
oversteken en dan komt u bij de oude waterput waar 
onder de glasplaat de opgravingen te zien zijn (zie 
infobord)). 
 

Aan het einde van de klinkerweg steekt u R via 
brug de Quabeeksgrub over en ga dan meteen L 
het grindpad omhoog  Aan de asfaltweg gaat u 
RD (Eindstraat) met links de grote carréhoeve 
(woonhuis 1811/zijvleugel 1736)  en het 
bijzondere wegkruis en met op de rechter hoek 
een Mariabeeldje in muurnis’ 
 

(Hier, voor de hoeve, staat op het grasveld het oude 
torenkruis dat op de kerktoren van de H. 
Gertrudiskerk (1859) heeft gestaan). 
 

Negeer zijwegen. Na 200 m, waar de asfaltweg 
naar rechts buigt, gaat u L en meteen daarna gaat 
u R (Lindepad) met rechts de Quabeeksgrub en 
voor u de St. Lambertuskerk in Bingelrade.   Via 
tunnel met muurtekeningen loopt u  onder de 
doorgaande weg door en volg boven via klaphek 
verder het licht stijgende betonnen- grindpad.   
 

(Na 200 m passeert u bij zitbank een infobord over 
de regenwaterbuffer Jabeek).  
 

Na 600 m gaat u boven R over de licht stijgende 
smalle  asfaltweg en dan komt u weer bij Gasterie 
Hedelfinger waar u binnen of op het mooie terras 
nog iets kunt eten of drinken.   

 


