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Startpunt: Parkeerplaats nabij de kerk, Propsteiweg 3, Millen – Selfkant. Parkeer gratis op de parkeerplaats.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

6,88 km

1.35 uur

16 m

16 m

Ten noord-oosten van Sittard ligt net 100 m over de Duitse grens het rustige dorpje Millen. Tijdens deze
gemakkelijke wandeling wandelt u eerst over veldwegen naar het natuurgebied Schwienswei en dan struint
u over leuke paadjes langs prachtige vijvers. Via graspaadjes loopt u naar het sportcentrum en via een
stuk door graslanden en bos komt u bij de Geleenbeek. Via een veldweg wandelt u langs de Roode Beek
naar kasteel Millen waar u even een kijkje mag nemen (particulier bezit). Via leuk steegje langs de kerk
komt u weer bij de parkeerplaats waar ook een leuke picknickweide is.

blz 2 van 3

1455. MILLEN 6,9 km
1. Vanaf de parkeerplaats gaat u R de klinkerweg
omlaag. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u
RD.
(Rechts ziet u de grote voormalige proosdij, waarvan
een gedeelte uit 1721 en een gedeelte uit 1827 stamt,
met de mooie in- en uitgezwenkte zijgevel. Een
proosdij is de woning van een proost, die in de
katholieke kerk de geestelijk leider van een katholieke
instelling is).
Aan de T-splitsing bij wegkruis gaat u L door de
bomenlaan.
(Hier zier u rechts de voormalige tiendschuur (1788).
Een tiendschuur is het gebouw waar tijden de
Middeleeuwen de belasting van pachters en boeren
aan de kasteelheer of klooster werd opgeslagen.
Vaak ging het daarbij om de pachtsom in natura, een
deel van de oogst).
Aan de 4-sprong gaat u bij verbodsbord RD de
(verharde) veldweg omhoog.
(Na 300 m bij bedrijfsgebouwen ziet u rechts in de
verte hoogbouw in Sittard).
Na ruim 500 m gaat aan de T-splitsing R de
veldweg omlaag. Beneden aan de 4-sprong gaat u
L (fietsroute 41) over de smalle asfaltweg. Negeer
bij zitbank zijweg links en loop verder RD over de
smalle asfaltweg, die na 150 m naar links buigt en
een knotwilgenlaan wordt. Aan de 4-sprong aan
de rand van Tüddern gaat u bij trafokast en zitbank
R de brug over en u loopt Nederland en het
natuurgebied Schwienswei binnen.
(De Schwienswei, was in de Middeleeuwen een
ondoordringbaar moerasgebied. Hierin werd een
strook land (De Hateboer) van 100 bij 600 m
afgebakend door een dubbele gracht en wallen. De
Hateboer, die werd aangelegd ter verdediging van
het gebied, was een weide waarop varkens van
inwoners uit Tüddern en Sittard weidden, vandaar de
naam "Schwienswei" (varkensweide)).
Vlak daarna, meteen voorbij houten brug, gaat u
aan de Y-splitsing bij zitbank L over het pad. Aan
de doorgaande weg gaat u R.
(Hier ziet u links de grensovergang Sittard - Tüddern).
Na 250 m, voorbij de sportvelden van Centrum
Boys en meteen voorbij het woonwagenpark
Tudderenderweg, gaat u meteen, voorbij de brug
over de Roode Beek, R over het pad. Meteen
daarna bij breed houten hek en klaphek gaat u L
over het bospad.
2. Aan de 4-sprong gaat u R met links de grote
vijver.

Aan de 4-sprong bij brug en klaphek gaat u verder
RD. Aan de 4-sprong bij staande houten bielzen
en ijzeren klaphek gaat u L en u passeert na 50 m
een mooie boomstamzitbank. Voorbij de volgende
brug gaat u aan de 3-sprong bij klaphek RD met
links de vijver. Na 50 m gaat u L over het pad vlak
langs de vijver. Bij stalen hek negeert u zijpaadje
rechts en blijf langs de vijver lopen. Aan het einde
van het pad/ einde van de vijver met voor u het
grote grasland gaat u meteen L over het (gras)pad,
dat slecht te zien is, met links de grote vijver.
(U komt straks weer op dit punt. Voor u ziet u
zwembad de Nieuwe Hateboer, waar u straks langs
komt).
Negeer zijpaden en blijf RD over het graspad, dat
later beter zichtbaar wordt, lopen met links de
struikenrand/vijver. Na 400 aan de omgekeerde
Y-splitsing vóór rode container gaat u scherp R
over het graspad. Negeer zijpaadjes en loop RD
richting zwembad de Nieuwe Hateboer.
3. Na 500 m gaat u vlak voor de parkeerplaats van
het zwembad de Nieuwe Hateboer R over het pad.
Na 100 m gaat u aan de Y-splitsing L over het
graspad dat meteen naar rechts buigt. Let op! Aan
de 4-sprong aan de rand van de vijver (hier bent u
eerder geweest) gaat u L over het smalle paadje
met meteen links struikgewas waarin een grote
2-stammige boom staat.
(Kunt u dit paadje niet vinden, loop dan RD met rechts
de bosstrook/vijver. (U loopt dus niet RD over het
smalle paadje vlak langs het water). Vlak voor het
grindpad gaat u L over het graspad met rechts de
bosstrook en links het grote grasveld. Bij ijzeren
hekwerk gaat u R. Ga nu verder bij **** in punt 4).
Negeer zijpaadjes rechts en loop RD richting
stalen hekwerk met even verder rechts een smalle
bosstrook. Circa 25 m voor het stalen hekwerk
gaat u aan de 4-sprong R door de bosstrook en ga
dan meteen na de bosstrook aan de 4-sprong RD
over het graspaadje. Aan de omgekeerde
Y-splitsing gaat u RD met links het stalen hekwerk.
4. Aan de 3-sprong gaat u RD over het bospad.
**** Vlak daarna aan de 4-sprong, bij grote
zwerfkeien, gaat u via klaphek RD over het
graspad dat vlak daarna een bospad wordt. Aan de
T-splitsing bij zitbank gaat u L. Aan de 4-sprong
gaat u RD. Meteen daarna aan de T-splitsing gaat
R over het pad met links de hier gekanaliseerde
Geleenbeek. Na ruim 100 m gaat u RD over de
veldweg die meteen naar rechts buigt met een eind
verder, rechts van u, de bosrand. (U verlaat hier dus
de Geleenbeek) Negeer zijpaden rechts.

(Mogelijk komt u hier op deze veldweg wandelaars
tegen die het Pieterpad (wit-rode markering) aan het
lopen zijn.
Na 500 m, waar links bos begint, loopt u langs de
rechts gelegen Roode Beek)
Na 700 m gaat u voorbij brug en grenspaal 307 C
(slecht te zien) aan de T-splitsing L over de smalle
asfaltweg met links de Roode Beek en voor u mooi
zicht op Millen o.a. op de St. Nicolaaskerk. (U loopt
hier weer over Duits grondgebied). Aan de 3-sprong,
waar de smalle asfaltweg naar rechts buigt, gaat u
RD door de mooie essenlaan. (Een eindje verder
passeert u twee zitbanken).

blz 3 van 3
(Hier aan de 3-sprong heeft u afhankelijk van
jaargetijde mooi zicht op het kasteel en de
watermolen).
Aan de 3-sprong bij speeltuin en voor de
tiendschuur gaat u L de kasseienweg omhoog en
u loopt het historisch gedeelte van Millen binnen.
Meteen voorbij het kerkhof bij groot Missiekruis
(19e eeuw), dat onder een “torentje” op het kerkhof
staat, gaat u bij zitbank R (Propsteiweg) over het
kasseienpad met links een rijksmonumentale
voormalige boerderij uit rond 1800.
(U passeert even verder links een stenen grafkruis uit
1679.

5. Aan de T-splitsing bij de grote grenssteen
nr. 308 gaat u L de brug over en ga dan meteen R
door de knotwilgenlaan.

U kunt hier R door het ijzeren klaphek gaan en dan via
het kerkhof en de ingang van de kerk een rondje om
de kerk lopen, waar oude grafstenen staan.

(U loopt hier over particulier terrein. Maak geen lawaai
en laat geen rommel achter).

(Het oorspronkelijk zaalkerkje, waarvan het koor met
maaskeien is gebouwd, stamt uit de 10e eeuw. In
1121-1125 is het kerkje aan de westzijde vergroot met
een breder romaans schip in zandsteen en niet veel
later met een zijbeuk en de Quirinuskapel).

Na 100 m komt u links bij kasteel Huis Millen, dat
op Nederlands grondgebied staat. Tegenover het
kasteel ligt het witte gebouw van de voormalige
Millenermolen, een dubbele watermolen (oliekorenmolen) stammend van <1816.
(De molen lag toen aan beide zijden van De Roode
Beek en lag dus op Nederlands en Duits grondgebied
Attentie! Rechts ligt een privéwoning en de soms
onvriendelijke man is niet blij als er mensen naar de
watermolen lopen of op zijn bankje gaan zitten!).
In het bewoonde kasteel is ook een glasblazerij
gevestigd. Loop terug door de knotwilgenlaan en
ga L de brug over. Na de brug gaat u aan de
3-sprong RD de asfaltweg omhoog.
Aan de
volgende 3-sprong gaat u R (Johan-Grein-Straβe)
over de smalle asfaltweg.

Aan de andere kant van de kerk gaat u R het trapje
omlaag en ga dan L over de klinkerweg met rechts de
grote proosdij. Bij ijzeren hek/uitgang staat een
houten beeld met de tekst Ora et Labora. Aan de
T-splitsing gaat u R de klinkerweg omlaag en u komt
meteen links bij het clubhuis van de rond 1300
opgerichte schutterij Quirinus waar de parkeerplaats
is)
Negeer
kasseienweg
naar
ingang
van
proosdijterrein. Meteen links komt u bij het
clubhuis van de rond 1300 opgerichte schutterij
Quirinus waar de parkeerplaats is.
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