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Deze gemakkelijke vlakke grenswandeling gaat naar het Duitse plaatsje Wehr.  Verder ook nog een mooi 
stuk langs het riviertje de Roodebach en een mooie vijver.  U loopt over goed begaanbare paden.   
 

Startpunt: Café-restaurant Gasthof & Bauernmuseum Selfkant, Kämpchen 16a  Selfkant Tüddern. 
(U mag de parkeerplaats van het restaurant gebruiken). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 9,88 km  2.15 uur  7m 7 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/
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308. TÜDDERN (Selfkant) 9,9 km 
 

1. Met uw rug naar de Gasthof gaat u R. Negeer 
zijweg links. Aan de de voorrangsweg gaat u R. 
Na 100 m, voorbij het rode appartementengebouw 
“Am Alten Zollhaus” (huisnrs. 2), gaat u L de 
klinkerweg omlaag. De klinkerweg wordt een 
veldweg, die u geruime tijd RD volgt. Negeer pad 
en veldweg links. Vlak daarna aan de 3-sprong 
gaat u R over de smalle asfaltweg. Aan de T-
splitsing voor huisnr. 49 gaat u R. Via de brug 
steekt u de 25 km lange Roode Beek (Rodebach), 
een zijbeek van de Geleenbeek,  over. Negeer 
zijwegen en volg de asfaltweg RD. Aan de T-
splitsing bij zitbank in de Sittardse wijk 
Broeksittard gaat u L (Aan het Broek).  
 

(Even verder ziet u links op het grasveld de stenen 
grenspaal nr. 302).   
 

Tegenover wegkruis gaat u R (Kruisstraat).   
 

2. Aan de 4-sprong bij huisnr. 33 gaat u L over de 
doodlopende klinkerweg. Aan de kruising gaat u 
RD (Twentestraat). (U loopt nu door de wijk 
Europapark). Negeer zijwegen. Waar deze weg 
naar links buigt en dan Westlandstraat heet, gaat 
u RD over het voetpad langs het speeltuintje. Aan 
de asfaltweg gaat u RD (Peelstraat). Aan de T-
splitsing (Kempenstraat) gaat u RD over het 
asfaltpad. Na 100 m, aan de 5-sprong van 
asfaltpaden, neemt u het tweede pad/smalle weg 
L en u loopt Duitsland weer binnen. Volg geruime 
tijd deze smalle asfaltweg, gelegen tussen 
akkers, RD. (Voor u ziet u de kerktoren van Wehr).   
  
3. Aan de T-splitsing bij wegkruis in Wehr gaat u 
L omlaag. Na 100 m gaat u L (Bruchstraße). Aan 
de 3-sprong bij zitbank gaat u R en volg het pad 
langs de knotwilgen RD. Aan de T-splitsing 
voorbij bruggetje en bij stenen “schuilhut” gaat u 
L over de smalle asfaltweg/fietspad, die u 
geruime tijd RD volgt met links de meanderende 
Roode Beek.  Na bijna 700 m gaat  u aan de 4-
sprong bij zitbank  L het smalle houten bruggetje 
over en ga dan vlak bij zitbanken R over de brede 
veldweg met rechts de meanderende Roode 
Beek. Na 400 m gaat u aan de T-splitsing R  en via 
betonnen bruggetje steekt u weer de beek over. 
Aan de T-splitsing gaat u L over de smalle 
asfaltweg, die naar rechts buigt. Aan de T-
splitsing gaat u L  (Oligstraβe) over de klinkerweg 
langs huisnr. 39. (U heeft hier als gelopen). Aan de 
3-sprong RD. Via brug steekt weer de Roode 
Beek en ga dan meteen bij plaatsnaambord 

Tüddern R over het brede pad met rechts de 
beek. Negeer zijpaden.  
 

4. Na 600 m steekt u de doorgaande weg over en 
ga R. Let op! Nog vóór de brug gaat u L over het 
pad dat 20 m verder voor het klaphek links het 
bos inbuigt.  Aan de 4-sprong voor vijver gaat u 
L.   
 

(50 m verder heeft u mooi uitzicht op deze grote 
vijver, die gelegen is in het natuurgebied 
Schwienswei. Voor meer info over dit natuurgebied 
zie laatste alinea).   
 

Blijf dit pad RD volgen. Aan de voorrangsweg 
gaat u R over het fietspad.  
 

(Een eindje verder ziet u links de Stadbroekermolen 
(1582)). 
 

5. Aan de rotonde bij het voormalige 
Euroregionaal Sportcentrum Sittard loopt u 
verder RD over het fietspad met rechts van u de 
Molenbeek, een aftakking van de Geleenbeek. Na 
250 m, tegenover links gelegen woonwagenkamp, 
negeert u voetpad rechts. 50 m verder, net voor 
de brug over de Geleenbeek, gaat u R over het 
brede pad en loopt u het natuurgebied 
Schwienswei binnen.. Negeer zijpad links over 
bruggetje. Vlak daarna aan de 3-sprong bij 
zitbank loopt u RD verder langs de 48 km lange 
Geleenbeek, een zijbeek van de Maas. Negeer 
zijpad rechts 
 

6. De veldweg buigt naar links en vervolgens naar 
rechts.   
 

(U verlaat hier de Geleenbeek. Links ziet u 
industriepark Sittard Noord).  
 

Negeer graspad rechts. Aan de T-splitsing, 
meteen na de brug over de Roode Beek, gaat u R 
over de smalle rustige asfaltweg, die u geruime 
tijd RD volgt. Aan de kruising met knotwilgenlaan 
loopt u RD. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R. 
De asfaltweg buigt bij sloot naar links. Aan de 4-
sprong bij zitbank, bruggetje en stenen grenspaal 
no. 307 gaat u L over de asfaltweg en u loopt 
Tüddern weer binnen. 
 

(Als u hier R over het bruggetje loopt, dan komt u bij 
infobord over het natuurgebied Schwiensweide).   
 

Neem nu de eerste weg R (Kämpchen) en u komt   
weer bij het startpunt. 

 
 

Het natuurgebied 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).  


