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Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u via de Gitstappermolen naar de prachtige Effelder Waldsee.  Dan 
loopt over veldwegen en langs het beekje genaamd Rothenbach naar Effeld. Via bospaden loopt u weer 
terug naar het startpunt.  
 
Startadres: Restaurant De Hoeskamer, Rothenbacherweg 7, Vlodrop. 
(Aan de achterkant van het restaurant is een ruime parkeerplaats). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 11,34 km  2.30 uur  21 m  31 m 
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362. VLODROP 11,3 km 
 

1.  Vanaf de parkeerplaats achter het restaurant 
loopt u naar de Rothenbacherweg en ga dan L. 
Steek via de oversteekplaats de doorgaande weg 
(N570) over en loop RD (Boslaan) over de 
asfaltweg.  
 

(Hier staat meteen rechts op de hoek van de Boslaan 
en de voorrangsweg bij het mooie huis (voormalig 
grenskantoor) het 2 m hoge herdenkingsmonument 
voor huisarts Meeuwissen uit Sint-Odiliënberg, die 
hier op 9 febr. 1940 op 44-jarige leeftijd is 
omgekomen. In de omgeving waren vlak voor het 
begin van de Tweede Wereldoorlog geen vervangers 
beschikbaar, doordat veel collega's vanwege de 
mobilisatie waren opgeroepen dienst te doen als 
militair geneesheer. Op die dag besloot de huisarts 
na de dagelijkse werkzaamheden een extra visite te 
rijden om een ziek kind hier in Rothenbach te 
bezoeken. Het begon al donker te worden toen hij in 
de auto stapte. Dicht bij de grenslijn stonden om de 
honderd meter wachtposten van het Nederlandse 
leger. Voor de grenspost Rothenbach werd hij 
gesommeerd te stoppen. Maar de dokter was niet 
van plan de grens te passeren en sloeg vlak voor de 
wachtpost linksaf in de veronderstelling dat de 
schildwacht hem had herkend. De wacht was echter 
een nieuweling en wist niet dat het de auto van de 
arts betrof. De soldaat raakte in paniek en vuurde op 
de banden van de wagen. Doordat het voertuig door 
een kuil reed, drong een kogel de auto in. Dokter 
Meuwissen werd geraakt in de longstreek. Toen de 
toegesnelde wachtpost het portier opende, viel de 
huisarts hem dood in de armen. Hij liet vrouw en 
zeven kinderen na. De oprichting van het 
gedenkteken was een initiatief van de gezamenlijke 
inwoners van de Roerstreek). 
 

Let op! Meteen daarna gaat u L (fietsroute 70) 
over het grind- bospad (fietspad) dat even verder 
voorbij kleine wildrooster naar rechts buigt. Aan 
de 4-sprong gaat u L. Negeer meteen bij 
ruiterknooppunt 70 zijpad rechts en loop RD 
(ruiterroute 84).  Negeer zijpaden volg 800 m het 
brede bospad RD. (U loopt nu dus parallel aan de 
150 m links van u gelegen doorgaande weg). Circa 
25 m vóór het eind van het pad (T-splitsing) gaat 
u bij wandelmarkeringspaaltje (pijl 28) schuin L 
over het pad. Ga een eindje verder door het 
groene klaphek en loop RD (pijl 28) over het 
linker pad met rechts van u de eikenlaan. Even 
verder loopt u bij werkschuur de Kievit van 

Natuurmonumenten RD door de eikenlaan met 
rechts een grote parkeerplaats.   
 

2. Aan het einde van de eikenlaan steekt u via  
oversteekplaats bij km 17,1 de voorrangsweg 
(N570) weer over en loopt u RD (pijl 
28/Klifsbergweg) over het fietspad met links van 
u tankstation de Kievit richting Vlodrop. Na 200 m 
gaat u L (pijl 28) over de asfaltweg, die meteen 
een veldweg wordt. Aan de 3-sprong bij 
wandelknooppunt (wkp) 28 gaat u RD (80). Aan de 
asfaltweg gaat u L (80). Meteen daarna gaat u R 
(80/Gitstappermolenweg) over de asfaltweg. 
Negeer bij wkp 80 bosweg rechts en loop RD (81). 
Even verder loopt u tussen 2 restaurants door. De 
weg buigt naar rechts. Meteen daarna bij het 
waterrad van de Gitstappermolen, betonnen 
grenspaal 375, geluksplek 17 en links gelegen 
vijver steekt u via brug de Rothenbach over en u 
loopt Duitsland binnen.   
 

(De oorspronkelijke houten Gitstappermolen is in 
1377 gebouwd en was een korenmolen. In 1750 is 
het houten gebouw door het huidige stenen gebouw 
vervangen. De molen kreeg twee schepraderen, één 
om graan te malen en één om olie te slaan De 
oliemolen werd rond 1918 verwijderd. Sinds 1987 
wordt de gerestaureerde molen beheerd en 
geëxploiteerd door de Stichting Vrienden van de 
Gitstappermolen en wordt er nog regelmatig 
gemalen).  
 

Bij de Gitstapperhof loopt u RD tussen de 
rood/witte paaltjes door en volg RD de veldweg 
 

3. Aan de kruising bij zitbank gaat u bij 
verbodsbord en wkp 81 R (82) met links de 
bosrand. Negeer zijpaden en volg de (bos)weg 
bijna 700 m RD (W) langs en door het bos. Bij 
wkp 82 gaat u RD (83). Voorbij nauwe doorgang 
(rood-wit paaltje) gaat u aan de T-splitsing bij 
zitbanken en uitkijkhut R (pijl 83) met links de 
prachtige Effelder Waldsee en even verder rechts 
de meanderende Rothenbach.  
 

(Het 45 hectare grote recreatiemeer is in het midden 
van de vorige eeuw ontstaan door grindwinning. In de 
steilwanden van de plas broedt de Ijsvogel. Langs de 
oever broeden Grauwe ganzen en Aalscholvers 
bezoeken de plas om er te vissen. Hier bij zitbank 
ziet u voor u de St. Martinus kerk in Vlodrop). 
 

http://www.dehoeskamer.nl/
http://www.dehoeskamer.nl/
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Volg nu 1 km het pad met links de Effelder 
Waldsee en rechts de meanderende Rothenbach, 
die na circa 600 rechts weg buigt.  
 

(U loopt hier precies over de grenslijn. De 14 km 
lange Rothenbach is een kleine (grens) beek die 
tussen de buurtschap Etsberg en Vlodrop in de Roer 
stroomt.  
 

Aan het beekje liggen de Dalheimer Mühle (1775), de 
Gitstappermolen (1377) en de Vlodroppermolen 
(1875)).   
 

Na 300 m passeert u een zitbank en volg verder 
het pad RD.  
 

(Als u hier bij zitbank even naar het meer loopt, dan 
heeft u mooi uitzicht. Aan de overkant ligt het 
dagstrand Amici Beach met een Aquapark met o. a. 
drijvende glijbanen. In het meer kan bij het dagstrand 
in het kristalhelder water gezwommen worden. Het 
meer is ook erg geliefd bij duikers). 
 

4. Aan de T-splitsing bij woning, zitbank (4,6 km), 
wegwijzer en betonnen grenspaal 372 gaat u bij 
wkp 83 L (84) over de veldweg richting Effeld. Na 
150 m, even voorbij zitbank, gaat u R (84) over de 
veldweg/graspad richting hoge bomen. Negeer na 
200 m veldweg links. (U verlaat pijl 84).  Voor de 
beek Schaagbach buigt het pad naar links. Aan 
de 3-sprong steekt u R via brug de Schaagbach 
over en loop dan RD (A8) over de veldweg. Blijf 
nu de veldweg, die een bocht naar links maakt, 1 
km RD volgen. Na 350 m passeert u weer een 
zitbank (5,6 km).  (Na de bocht naar links, ziet u 
rechts een oude arm van de Roer). Negeer veldweg 
links. Aan de Y-splitsing bij zitbank gaat u L (A8) 
met rechts van u visvijvers.  
 

(Hier aan de Y-splitsing ziet u rechts de Baaler 
Bach). 
 

5. Even verder passeert u rechts een schuilhut 
met zitbank en grote tafel, een mooie pauzeplek 
bij de visvijvers van de sportanglerverein 
Erholung Effeld e.V.  Vlak daarna gaat u aan de T-
splitsing L over de veldweg. Na 200 m gaat u aan 
de 3-sprong R over de veldweg. Aan de T-
splitsing bij brug over de Schaagbach gaat u R 
over het (gras)pad door en langs de bosrand.  
 

(Even verder ziet u rechts het omgrachte kasteel 
Haus Effeld, dat dateert uit begin 17e eeuw).  
 

Aan de asfaltweg gaat u R en u loopt Effeld 
binnen.  Aan de kruising gaat u bij wkp 84 RD 

(86/Rosenweg) over de klinkerweg. Aan de 3-
sprong gaat u L (Kastellweg) over de smalle 
asfaltweg.  Aan de 4-sprong bij de witte Herz-
Jesu-Kirche (1909/zie infobordje) en bij groot 
oorlogsmonument gaat u R (Kreuzstraβe).  
 

6. Aan de T-splitsing bij wegwijzer en meiboom 
gaat u L (Dorfstraβe) richting Gitstapper Mühle. 
Aan de 3-sprong bij “Zur Altstadt” loopt u RD 
(Dorfstraβe). Aan de 3-sprong bij witte Ave Maria 
kapel gaat u R (Paulusbruch) met links een 
speeltuintje met zitbanken.  
 

(De kapel is vermoedelijk in 1750 gebouwd en in 
1853 uitgebreid zodat de inwoners van Effeld hier de 
H. Mis konden bijwonen).  
 

Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong L 
(Heckenstraβe).  Aan de volgende 3-sprong loopt 
u RD (Heckenstraβe). Aan alweer een 3-sprong 
loopt u RD over de klinkerweg, die bij de laatste 
woning een graspad wordt.  Na 100 m buigt het 
graspad voor akker naar links. Steek de 
doorgaande weg over en ga R over het fietspad.  
Na 200 m gaat u aan de 4-sprong L 
(Waldseestraβe). Negeer veldweg links. Vlak 
daarna gaat u R over de veldweg met links de 
bosrand.   
 

7. Na 200 m, 15 m voor hoogzit, gaat u L over het 
bospad. Aan de T-splitsing gaat u R over de 
brede bosweg. Aan de 3-sprong RD (88). Waar de 
brede bosweg bij wkp 88 naar links buigt, gaat u  
L (81) en negeert u zijpad rechts. Meteen daarna 
gaat u aan de 3-sprong bij schuilhut (10,1 km) R. 
(U verlaat de pijl). Negeer zijpaden rechts. Na 350 
m gaat u L over het eerste smallere bospad. Na 
150 m gaat u aan de T-splitsing voor akker R 
(91/W) over de brede bosweg. In de buurtschap 
Rothenbach steekt u RD (91) de parkeerplaats 
van het chinees restaurant (te koop 01/22) over. 
Steek voorzichtig de voorrangsweg over en loop 
bij verbodsbord RD (W) over de bosweg. Voorbij 
links gelegen rij woningen gaat u L (W) over het 
bospad met links woningen. Via brug steekt u de 
Rothenbach en de Nederlandse grens over en 
volg het bospad RD. Aan de asfaltweg gaat u L. 
Steek na 100 m via de oversteekplaats de 
voorrangsweg weer over en u komt weer bij het 
restaurant, de sponsor van de wandeling, waar u 
binnen of op het terras nog iets kunt eten of 
drinken. U kunt de wandeling natuurlijk ook 
afsluiten met een heerlijk etentje.  
 

 
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.   

 

 


