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Tijdens deze vlakke en afwisselende wandeling over Duits grondgebied wandelt u over veldwegen en door 
het dorpje Steinkirchen naar Naturpark-Maas-Schwalm-Nette. Dan volgt een mooi stuk langs de Roer en 
mooie vijvers tot bij de prachtige Effelderwaldsee.  Het laatste stuk gaat door het Effelderwald. Halverwege 
staat een schuilhut en voldoende zitbanken.  Bij Haus Wilms zijn wandelaars welkom. U  kunt starten met 
een lekker ontbijt! (Elke dag geopend vanaf 08.00 uur, ontbijt wel tel. reserveren).  
 
Startadres: Hotel Restaurant Haus Wilms, Steinkirchener Straβe 3,  Effeld (D).  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 11,17 km  2.25 uur  13 m  13 m 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

 
 

369. EFFELD  11,2 km 
 
1. Met uw rug naar het restaurant gaat u L 
(Steinkirchener Straβe). Negeer meteen daarna bij 
Mariakapelletje zijweg rechts (Rosenweg). Negeer 
bij verbodsbord veldweg links. Vlak daarna aan 
de 3-sprong gaat u L (Effelder Straβe/89).  Aan de 
kruising bij kerkhof gaat u RD en u verlaat de 
bebouwde kom.   
 

(Links ziet u hoeve Haus Neuerburg (tweede helft 19e 
eeuw). In de middeleeuwen stond hier de    
waterburcht Haus Neuerburg, die in de 19e eeuw 
werd gesloopt. Van het kasteel (16e eeuw) zijn nog 
ondergrondse resten aanwezig). 
 

Na 150 m gaat u bij verbodsbord R over de 
veldweg. Na 600 m gaat u aan de 3-sprong RD 
over de veldweg/graspad met rechts de 
achterkant van school. 200 m verder gaat u aan 
de asfaltweg in Steinkirchen R. 
 

2. Meteen daarna aan de T-splitsing voor de St. 
Martinuskerk (1871-1874) en groot 
oorlogsherinneringskruis gaat u  L 
(Martinusstraβe).  
 

(De kerktoren stamt uit de 15e/16e eeuw. Het huidige 
schip kwam in 1874 gereed. Voor meer info zie 
infobordje. Rond de kerk, die uit de eredienst is 
genomen, staan verschillende oude grote grafstenen 
o.a. van Joannes Theodorus van der Renne die van 
1822-1842 burgemeester van Roermond was). 
 

Na 100 m gaat u bij plaatsnaambord “Ophoven” R 
over de smalle asfaltweg.  
 

(Even verder ziet u voor u de St. Serverinuskerk 
(1898-1901) in Karken).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L over de veldweg.  Aan 
de kruising gaat u RD over het brede graspad met 
links de Baaler Bach.  
 

(Links ziet u de Mariä Himmelfahrt kerk, een 
voormalig kloosterkerk, in Ophoven. Even verder 
passeert u links het voetbalveld van S.V. 1936 
Ophoven e.V..).  
 

Aan de 4-sprong, einde sportcomplex, gaat u R 
(41) via brug over de asfaltweg/grindweg met 
links een mooie vijver. Aan de kruising van 
veldwegen gaat u RD (fietsroute 23).   
 

3. Aan de kruising bij smalle (fiets)brug over de 
Rur, wandelknooppunt (wkp) 41, infobord en 
zitbank gaat u R (40) richting Wildenrath/Effeld 
met links beneden de Rur.  
 

(Hier bij brug heeft u mooi zicht op de 
stroomversnelling/waterval in de rivier. Links van de 
brug staat een picknickbank, een genietplekje).  
 

Volg nu geruime de veldweg langs de Rur, die in 
Roermond met de naam Roer in de Maas stroomt. 
 

(Schuin rechts voor u heeft u mooi zicht op de kerk in 
Steinkirchen).  
 

Na 700 m gaat u aan de 3-sprong RD (40).  Bij 
smalle brug, zitbank (3,6 km), wegwijzer, 
fietsknooppunt 15  en treurwilg gaat u R over de 
asfaltweg.  Na 100 m gaat u L over de veldweg.   
 

(Schuin rechts voor u in de verte ziet u  (afhankelijk 
van jaargetijde) de torentjes van kasteel Effeld).  
 

Negeer na bijna 400 m bij infobordje graspad 
rechts en loop RD over het brede graspad. Let 
op!  Na 150 m, circa 30 m vóór wilduitkijkhut gaat 
u R over het brede graspad.   
 

4. Bij brug gaat u aan de kruising van veldwegen  
RD.  
 

(Bij hoog water in de Rur kan deze veldweg even 
verder soms onder water staan. Ga dan hier aan de 
kruising bij brug L met rechts de Baaler Bach. De 
veldweg buigt naar rechts. Aan de 3-sprong bij 
zitbank en visvijver gaat u L. Ga nu verder bij **** in 
dit punt). 
 

Omhoog lopend passeert u links de visvijver van 
Sportangelverein Ehrdung Ellefeld e.V. 1960.  
Boven aan de T-splitsing gaat u L over de 
veldweg.  
 

(Als u hier even de grasberm omhoog loopt, dat ziet 
u voor u het kasteeltje Haus Effeld)). 
 

Na 100 m gaat u aan de 3-sprong L.  
 

(Waar het brede pad naar rechts buigt, kunt u naar 
de schuilhut lopen om te pauzeren (5 km)). 
 

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R met links de 
bosstrook en de Baaler Bach. **** Na 300 m gaat 
u aan de 3-sprong RD met links een voormalige 
Rurarm (Alter Rurarm) en de bosrand. Na 400 m 
bij volgende voormalige Rurarm passeert u weer 
een zitbank (5,6 km).   
 

5.  Volg RD de veldweg met even verder rechts 
van de veldweg een rij essen. 400 meter  verder 
bij brug gaat u aan de T-splitsing L over het brede 
graspad, dat na 100 m naar rechts buigt met links 
van u de Schaagbach.  Aan de 3-sprong gaat u 
RD (83). Aan de T-splitsing gaat u R over de 
grindweg en even verder passeert u aan de 
asfaltweg de ingang van natuurbad Effelder 
Waldsee.   
 

(Het 45 hectare grote recreatiemeer is in het midden 
van de vorige eeuw ontstaan door grindwinning. Hier 
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). 
 

Loop RD over trottoir.  
 

(Voor u ziet u de torentjes van het omgrachte 
kasteeltje Haus Effeld, dat dateert uit het begin van 
de 17e eeuw en waarvan de oudste delen uit de 15e 
eeuw stammen). 
 

Na 300 m gaat u L over grindpad dat meteen 
rechts over de parkeerplaats buigt. (Hier aan de 
parkeerplaats staat rechts een picknickbank).   
 

6. Aan de asfaltweg gaat u L (Waldseestraβe) met 
even verder links het sportcomplex van S.V. 
Adler Effeld 1916 e.V..  Negeer 4 veldwegen 
rechts en volg geruime tijd deze rustige weg met 
even verder links het vakantiepark. Na 800 m, 100 
m voorbij de vierde veldweg rechts en 50 m 
voordat de asfaltweg bij wegwijzer naar rechts 
buigt,  gaat u bij verbodsbord (baden) via nauwe 
wit-rode doorgang L over het bospad met links 
aan de bosrand de Effelder Waldsee.  Na  300 m 
gaat u aan de 3-sprong bij vogeluitkijkhut R over 
het bospad.  
 

(U verlaat hier de Effelder Waldsee en hier heeft u 
mooi uitzicht over het meer.  In de steilwanden van 
de plas broedt de ijsvogel. Langs de oever broeden 
Grauwe ganzen en Aalscholvers bezoeken de plas 
om er te vissen). 
 

50 m voorbij wit-rode nauwe doorgang gaat u aan 
de 3-sprong bij wkp 82 RD (87/W) met rechts de 
bosrand. Negeer zijpaden.   
 

7. Na 500 gaat u aan de kruising bij zitbank en 
wkp 87 bij verbodsbord RD 88).  
 

(U kunt hier naar de Gitstappermolen lopen (200 m) 
waar twee horecazaken zijn. Ga hier dan L (80). 
Voorbij het boerderijtje Gitstapperhof steekt u bij 
waterrad, infoborden, grenspaal 375 en Gelukplekje 

nr. 17 (zie infobordje)  via brug de Rothenbach over 
en u komt meteen bij de Gitstappermolen en de 
horecazaken. De Gitstappermolen stamt uit 1377. In 
het winkeltje in de molen kunt u verschillende soorten 
meel krijgen waar u thuis zelf me cake en brood kunt 
bakken. Er zijn ook broden van eigen gemalen meel 
te koop. Verder zijn er streekproducten, 
cadeauartikelen en andere snuisterijen te krijgen. 
Open woensdag, donderdag, zaterdag en zondag 
van 10 tot 17 uur),    
 

50 m verder aan de 3-sprong bij bord 
“Archäologisch Bodendenkmal” (landwehr)  gaat 
u R (88/A7) over de bosweg. Negeer zijpaden. Na 
300 m aan de ongelijke 4-sprong bij schuilhut en 
wkp 88 gaat u RD (89)  Negeer zijpaden.  
 

(U loopt hier over de voormalige romeinse heerweg 
naar Dalheim. Hier links in het bos zijn  11 
Germaanse koepelgraven gevonden). 
 

Let op! Na 300 m aan de 4-sprong, met links twee 
paden waarvan een een ruiterpad is, gaat u R 
over de bos- grindweg. (U verlaat hier route 
markering 88 en A7).  Na 150 m bij houten palen en 
wit-rood afsluitpaaltje gaat u aan de 3-sprong RD 
over de smalle verharde weg met rechts de 
bosrand. (Vlak daarna passeert u rechts een 
wilduitkijkhut). Negeer bospad rechts.  
 

8.   Aan de asfaltweg gaat u L.  Na 50 m gaat u bij 
verbodsbord R over het graspad. Na 250 m gaat u 
aan de 3-sprong in Effeld RD over de asfaltweg.  
Negeer doodlopende weg links. Aan de  kruising 
gaat u L langs huisnr. 12.  Aan de T-splitsing voor 
huisnr. 42  gaat u R over de klinkerweg. Negeer 
zijwegen en volg RD de klinkerweg, die bij 
speeltuin en witte Mariakapel (1750), die te 
bezichtigen is, naar rechts buigt. Na 400 komt u 
bij de Maibaum, wegwijzer en fietsknooppunt 25 
links weer bij het restaurant waar u binnen of op 
het terras nog iets kunt eten of drinken. 

 

(Een meiboom (Maibaum) is een versierde paal of boom. Het oprichten van de boom gaat gepaard met 
verschillende rituelen, deze verschillen per gebied. De boom wordt vaak geplant op 1 mei, of op de vooravond 
daarvan (30 april)). 
 

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.   

 

 
 


