
 

 

320. TÜDDERN 10,5 km 
 

 
Tijdens deze vlakke en schaduwrijke boswandeling met 1 kleine helling loopt u door het grote Wald waar 
voorheen het safaripark gevestigd was. U passeert 3 mooie vijvers. Neem zelf proviand mee, er staan 
voldoende zitbanken. 
 

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



  blz 2 van 3 

 

U kunt ook bij restaurant Waldschenke, An der Waldschänke 1 Süsterseel starten. Met uw rug naar het 
restaurant gaat u L over de grote parkeerplaats. Aan het einde van de parkeerplaats gaat u bij het bord 
“Auβer Land- u. Forstwirtschaft”  R over het bospad. Ga dan verder bij **** in punt 2. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,55 km  2.20 uur  37 m  48 m 
 

 
 

320. TÜDDERN 10,5 km 
 

1.  Met uw rug naar de Gasthof  Der Grieche  gaat 
u R. Negeer zijweg links. Aan 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 veldwegen links. Aan de 3-
sprong gaat u R (fr. 39) over de smalle asfaltweg. 
Aan de T-splitsing gaat u L. Voorbij huisnr. 39 
gaat u R over de smalle asfaltweg, die u geruime 
tijd RD volgt. Aan de kruising bij zitbank en 
bruggetje over het beekje Rodebach gaat u L.  
 

2. Negeer zijpad rechts en bijna boven aan de 
kruising bij een cirkel van straatstenen gaat u R 
over het bospad. Negeer zijpaden en blijft dit 
bospad lange tijd RD volgen. Na circa 1 km aan 
de kruising bij rechts staande zitbank gaat u L. 
Steek de voorrangsweg over en ga R over het 
fietspad. Na 100 m, aan het begin van 
parkeerplaats tegenover restaurant-bistro 
Waldschänke, gaat u L.   
 

(Een mooie pauzeplek voor Kaffee und Kuchen. Er is 
ook een kleine kaart met goede prijs-
kwaliteitverhouding. De bistro en het Eiscafé zijn van 
okt. tot Pasen alleen in het weekend open).    
 

Meteen daarna gaat u L bij het bord “Land- u. 
Forstwirtschaft frei” over het bospad **** Aan de 
T-splitsing gaat u R. Negeer twee zijpaden rechts 
en loop RD.   
 

3. Aan de doorgaande weg gaat u L. Meteen 
voorbij huisnr. 54 gaat u R over het pad en u 
passeert meteen een schuilhut. Let op!  Bijna 
boven aan de kruising bij zitbank gaat u L over 
het smalle bospaadje.  
 

(U kunt hier ook RD het pad blijven volgen. Aan de 
ongelijke 4-sprong gaat u L over het bospad. An de 
kruising van bospaden gaat u weer L Ga dan verder 
bij **** in punt 4).  
 

Volg dit kronkelende bospaadje. Aan de kruising 
met dwarspaadje gaat u RD verder over het 
smalle bospaadje.   
 

4. Aan de brede bosweg gaat u L. Negeer 
zijpaden. **** Steek de doorgaande weg over en 
ga R het fietspad omhoog.  Na 50 m gaat u L over 
het brede bospad. Aan de kruising gaat u L.  Aan 
de volgende kruising loopt u RD.  
 

(Een eindje verder bij zitbank heeft u mooi uitzicht 
over de lager gelegen visvijver. Een prima pauzeplek 
na 5,6 km).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R.   
 

5. Aan de 4-sprong gaat u RD het smal paadje 
omhoog.  (Als u hier 30 m naar rechts loopt, dan 
heeft u mooi uitzicht op de eerste vijver). Negeer 
zijpaden rechts en blijf het pad door het bos RD 
volgen met links beneden van u de tweede vijver. 
Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L. Aan de 3-
sprong, met links van u de doorgaande weg, gaat 
u R over het brede bospad. Negeer boven zijpad 
rechts. Aan de kruising gaat u L over het half 
verhard bospad. Aan de kruising bij bosrand gaat 
u RD met rechts van u een grote akker.  50 m 
verder bij de rood-witte paaltjes gaat u L over het 
bospad dat even verder een dalend pad wordt. 
Negeer trappenpad rechts. Beneden bij het begin 
van de vijver en bij de schuilhut van de 
Angelverein Ausdauer Höngen loopt u RD met 
links van u de visvijver. (Hier staan zitbanken, een 
heerlijke pauzeplek na 7,5 km).   
 

6. Let op! Waar het pad langs de vijver naar links 
buigt, gaat u R het smalle bospad omhoog met 
rechts een kleinere (droge) vijver. Boven aan de 
doorgaande weg gaat u R over het fietspad. Na 
200m gaat u L (Jubiläumsstraße). Bij het 
clublokaal en oefenterrein van de Schäferhunden 
Verein Orts Gruppe Tüddern-Selfkant loopt u 
Tüddern binnen. Aan de 3-sprong bij zitbank en 
de kapel Jungfrau der Armen (1959) gaat u L 
(Marienstraße). Aan de kruising bij bosrand gaat 
u RD (4) de bosweg omlaag. Negeer beneden 
bospaadje links.  Aan de kruising (u bent hier al 
geweest) bij zitbank en  bruggetje gaat u R en 
volg nu geruime tijd RD de smalle 
asfaltweg/fietspad met links de circa 25 km lange 
Rodebach/Roode Beek, een zijbeekje van de 
Geleenbeek.  Na 600 m gaat u aan de T-splitsing L 
over de klinkerweg. Aan de 3-sprong RD.   
 

7. Voorbij plaatsnaambord “Tüddern” steekt u via  
bruggetje de Rodenbach over en ga dan R over 
het graspad met rechts de beek. Negeer zijpaden. 
Steek de doorgaande weg over en ga R over het 
fietspad. Steek de brug over en loop verder RD 
over het fietspad. U passeert de rechts gelegen 
woonwagenlocatie en even verder een 
voetbalveld van Centrum Boys.   
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Vlak daarna bij bordje “Natuurgebied 
Schwienswei” (Zie voor meer info laatste alinea) 
gaat u L over het pad en steekt u het houten 
bruggetje over en volg het pad RD. Aan 3-sprong 
bij zitbank gaat u R en u steekt het volgende 
bruggetje over. (Hier staat een groot infobord). Aan 
de 4-sprong na weer een bruggetje en bij stenen 

grenspaal no. 307 gaat u RD over de brede 
asfaltweg en loopt u Tüddern weer binnen. Neem 
nu de eerste weg R (Kämpchen) en u komt weer 
bij de Gasthof, de sponsor van de wandeling, 
waar u nog iets kunt drinken of eten (o.a. Grieks). 
Een bezoekje aan het Bauernmuseum is beslist 
ook de moeite waard! 

 
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).  
 
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.   

 


