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Tijdens deze rustige en vlakke wandeling wandelt u over goed begaanbare paden door en langs het mooie 
IJzerenbos.  U passeert verder weilanden en akkers.  Neem zelf proviand mee, er staan voldoende 
zitbanken op de route.  Aan het eind is een mooi terras. 
 

Startadres: Brasserie Friends ’n Bites, Hommelweg 2, Susteren. 
Parkeer op de parkeerplaats van het park. 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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367. SUSTEREN  8,6 km 
 
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u terug naar de 
ingang van het park bij de asfaltweg en ga R. Aan 
de 3-sprong gaat u bij wandelknooppunt (wkp) 7 
R (40/fietsroute 20) met rechts van u het 
vakantiepark. Loop over het links gelegen 
fietspad. Let op! Vóór de beek “Middelsgraaf” 
gaat u L over het graspad met rechts van u de 
beek. 
 

(U kunt ook aan de andere kant van beek over het 
brede graspad lopen. De Middelsgraaf is als 
ontwateringsgreppel gegraven in de 13e en 14e eeuw 
toen de veenmoerassen werden ontgonnen.  De 
beek begint bij het Duitse plaatsje Schalbruch en is in 
1950 genormaliseerd. Voorheen was het een 
meanderende gegraven beek. In det buurtschap 
Ophoven (ten noorden van Dieteren) mondt ze in de 
Geleenbeek uit).  
 

Bij houten brug loopt u RD over het brede 
graspad verder langs de beek. Bij stenen brug 
gaat u R over de smalle asfaltweg (fietspad) met 
een eindje verder rechts van u de bosrand.   
 

2.  Aan de 3-sprong bij wkp 10, twee zitbanken en 
picknickbank gaat u RD (12).  Negeer zijpad 
rechts. Bij picknickbank buigt de smalle 
asfaltweg naar rechts en u loopt het Ijzerenbos 
binnen. Aan de 3-sprong bij wkp 12, zitbanken en 
schuilhut loopt u RD (31/fietsroute 16).  
 

(Op dit punt hangt in de winter onder het dak een 
verzinkte emmer met de tekst Werner’s Eimer. In 
deze emmer zit rondom drie hazelnootstokken 6 kilo 
vetvoer en 3 kilo vers frituurvet. De drie stokken zijn 
met satéstokjes verbonden en vormen zo een trap 
voor de etende vogels.  Werner uit het nabijgelegen 
Duitse plaatsje Schalbruch voorziet 3 maal per winter 
deze emmer van nieuw vet. Ook zorgt hij in de winter 
ervoor dat op diverse picknickbanken voer voor de 
vogels ligt. De emmer is zeer geliefd bij o.a. kool- , 
zwartkop- en pimpelmezen, zanglijsters en spechten  
Deze vogelvoederplaats is ook bij vogelliefhebbers 
bekend en in de winter komt u hier regelmatig 
fotograferende vogelliefhebbers tegen.  
 

De schuilhut dient in de namiddag vaak als 
“praathuis”. Ouderen uit de Nederlandse en Duitse 
nabijgelegen plaatsen treffen zich hier en de laatste 
nieuwtjes worden uitgewisseld. Of er ook wel eens 
wordt gelogen is niet bekend).  
 

Volg nu bijna 1 km de rustige smalle asfaltweg 
RD het Ijzerenbos. Negeer bij picknickbank zijpad 

rechts en een eind verder zijpad links. Let op! 
Waar de smalle asfaltweg bij zitbank, afvalbak en 
bordje “Ijzerenbos” naar rechts buigt, gaat u L 
over het smalle pad met meteen rechts van u een 
weiland.  Volg nu het smalle pad langs de 
afrastering van het weiland.  (In de zomer kunnen 
braamstruiken dit paadje soms gedeeltelijk 
bedekken). Voorbij het weiland wordt het een 
bospaadje. Aan de bosrand voor grote akker gaat 
u L met links van u het beekje/sloot “Lohgraben” 
genaamd.  (U loopt hier op de grens van Nederland 
en Duitsland). Aan het eind van de akker loopt u 
RD over het bospaadje, dat vlak daarna naar 
rechts buigt. (U loopt nu ongemerkt Duitsland 
binnen). Volg nu RD dit kronkelede bospaadje. (U 
loopt dus nu parallel aan de rechts gelegen grote 
akker).   
 

3.  Aan T-splitsing bij zitbank gaat u L over de 
veldweg. Vlak daarna passeert u rechts een 
stenen veldkruis en twee zitbanken. (Een mooie 
pauzeplek).  Aan de 3-sprong RD. Een eind verder 
buigt de veldweg bij zitbank en voor groot 
grasveld/akker naar rechts.  Aan de 4-sprong bij 
bord “Naturschutzgebiet” gaat u L (wit-rood) over 
de veldweg met rechts van u het natuurgebied 
Hohbruch. Aan de volgende 4-sprong gaat u L 
over de veldweg. De veldweg buigt naar links. (U 
loopt hier weer op de grens van Nederland en 
Duitsland).  Bij bord “Bundesgrenze” en wegwijzer 
buigt de veldweg naar rechts en wordt en smalle 
asfaltweg (fietspad) door het smalste stuk van 
Nederland.  
 

(Het smalste stuk Nederland, dat even ten zuiden 
van Susteren ligt, is tussen de grens van België en 
Duitsland slechts 4,8 km breed).   
 

Aan de T-splitsing bij wkp 12, schuilhut en 
zitbanken gaat u nu R (10) over de smalle 
asfaltweg.  Bij picknickbank buigt de weg naar 
links. Aan de 3-sprong bij wkp 10, twee zitbanken 
en picknickbank gaat u L (40/wit-rood) en volg nu 
1 km deze smalle asfaltweg RD. Aan de T-
splitsing bij wkp 40 gaat u R (7) met even later 
links de Middelsgraaf. Bij stenen brug over 
Middelsgraaf buigt de weg naar links.  Volg nu RD 
de smalle asfaltweg en loop even verder over het 
rechts gelegen fietspad.  Aan de T-splitsing gaat 
u L neem de eerste weg L door de poort van het 
landgoed Hommelheide terug naar de brasserie 
waar u nog iets kunt eten of drinken. 

 
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.   


