396. SUSTEREN

13,8km – 9km
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Tijdens deze vlakke
grenswandeling wandelt u door
het IJzerenbos en langs beekjes
door de velden naar het Duitse
plaatsje Schalbruch. Dan over
mooie veldwegen naar
Isenbruch. De terugweg gaat
over een mooi pad langs de
Vloedgraaf en door natuurgebied
’t Hout. Neem zelf proviand mee,
er staan voldoende zitbanken. U
kunt de route inkorten tot 9km.

.
Startadres: IJssalon De Graasboer, Marktstraat 40 Susteren. (U kunt parkeren op het marktplein. U kunt ook
starten in Schalbruch (Am Nordhang) en pauzeren bij De Graasboer. Pik dan de route op in punt 4 ***).
Gps Afstand: 13800m, Looptijd: 2.50, Hoogteverschil: 13m
G
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396. SUSTEREN
1. Met uw rug naar de ijssalon gaat u L
(Marktstraat).
Vlak daarna neemt u bij
verbodsborden de eerste smalle weg R
(Kloosterstraat). Aan de kruising gaat u L
(Molenlaan). (Als u hier 150. RD loopt, dan komt u
bij het Salvatorplein waar de mooie St. Amelberga
basiliek staat, die te bezichtigen is. De van oorsprong
e
Romaanse kerk stamt uit de 11 eeuw en maakte
deel uit van de Salvator abdij, het oudste klooster
(714) van Nederland. Zie voor meer info laatste
alinea). Bij huisnr. 27-29 passeert u links de
Sjtadmeule van Zöstere (zie infobordje). Aan de
volgende kruising bij het kunstwerk “Steigerend
Ros” (zie infobordje achterkant) gaat u R
(Stiftstraat).
Aan de 3-sprong gaat u L
(Molenveldweg). Negeer alle zijwegen. Aan de Tsplitsing gaat u R (Stationsstraat). Negeer alle
zijwegen en steek via de spoorwegovergang de
spoorlijn Sittard –Roermond over. Meteen voorbij
de ingang van de grote NS parkeerplaats (P + R)
gaat u bij wandelknooppunt (wkp) 47 L
(44/Heerenstraat). Loop over het rechtsgelegen
fietspad.. Waar de doorgaande weg naar links
buigt, gaat u bij wkp 44 R (33/Heerenstraat). (Hier
staan links (huinrs 3-4) twee monumentale
geschakelde voormalige dienstwoningen van de
Nederlandse Spoorwegen). U passeert Koffiehuis
Het IJzeren Bos.
2. Aan de 3-sprong bij wkp 31 en twee zitbanken
gaat u R (12/Heerenstraat). Negeer zijpaden en
volg de smalle asfaltweg (voet- fietspad) 1,6 km
RD het Ijzerenbos. (U loopt nu door het smalste
stuk van Nederland. Het smalste stuk ligt even ten
zuiden van Susteren en is in vogelvlucht slechts 4,8
km breed tussen de grens België en Duitsland). Aan
de 3-sprong bij wkp 12, twee zitbanken en
schuilhut loopt u RD (10). (Degene, die 9 km loopt,
gaat hier R over de smalle asfaltweg. Bij wegwijzer
en bord “Bundesgrenze” buigt de asfaltweg naar links
en wordt een veldweg. (U loopt nu over de grens van
Nederland en Duitsland). Aan de 4-sprong gaat u R
over de veldweg met links van u natuurgebied
Hohbruch. Ga dan verder bij **** in punt 4). Bij
picknickbank buigt de smalle asfaltweg naar
links. Aan de 3-sprong bij wkp 10, twee zitbanken
en picknickbank gaat u R (9) met links van u de
bosrand. (Voorbij de bosrand ziet u links
vakantiebungalows op Landgoed Hommelheide).
3. Steek de stenen brug over en ga meteen R over
het graspad met rechts van u de beek
Middelsgraaf. (In de zomer kan het gras hier hoog
staan. Als u het te lastig vindt, loop dan bij de brug
RD over de asfaltweg. Aan de kruising gaat u R
(Hommelweg). Negeer ijzeren hek rechts.. Ga nu
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verder bij ^^^^ in punt 4.. De Middelsgraaf is als
e
e
ontwateringsgreppel gegraven in de 13 en 14 eeuw
toen de veenmoerassen werden ontgonnen. De beek
begint bij Schalbruch en mondt in het buurtschap
Ophoven (ten noorden van Dieteren) in de
Geleenbeek uit). Let op! Na ca. 200 m. gaat u L
over het graspad met links van u een sloot. Waar
deze sloot naar links buigt, gaat u R over het
graspad met links van u een andere sloot. Bij
wilduitkijkhut buigt de sloot naar links. U
passeert een alleenstaande berkenboom en volg
het graspad verder RD met links van u de sloot
4. Bij ijzeren hek en bomenrij gaat u R over de
asfaltweg. ^^^^ Bij stenen grenspaal nr. 311J
loopt u Duitsland binnen en wordt de asfaltweg
een veldweg. (Meteen daarna ziet bij infobord links
in de verte in het riet een ooievaarsnest, dat in het
natuurgebied Im Eiländchen staat).
Aan de 4sprong bij zitbank en aan de rand van Schalbruch
gaat u R (Häselier) en u loopt Schalbruch binnen.
(De zitbank is een prima pauzeplek na 6 km). Volg
nu asfaltweg RD (Am Nordhang) de bebouwde
kom. (Van 23 april 1949 tot 31 juli 1963 viel de
Selfkant en daarmee ook Schalbruch en Isenbruch
onder Nederlands bestuur). Aan de T-splitsing,
waar de asfaltweg bij huisnr. 1 naar links buigt,
gaat u bij verbodsbord R over de veldweg. Aan de
3-sprong bij brug gaat u L met links van u de
bosrand
en
rechts
weilanden
en
een
vogeluitkijkhut, die in het riet staat. Volg nu 2 km
deze veldweg RD het natuurgebied Hohbruch.
Aan de 3-sprong gaat u RD door de bomenlaan.
Aan de kruising gaat u verder RD over de
veldweg. **** Aan de
4-sprong bij bord
“Naturschutzgebiet” gaat u RD (rood-wit) over de
veldweg
5. Aan de volgende kruising gaat u verder RD
(rood-wit). (Na 5 m. staat links een zitbankje. Even
verder ziet u links in het bos bijenkorven staan).
Rechts passeert u een zitbank en stenen
veldkruis. Aan de 3-sprong verder RD. U passeert
twee varkensstallen en loopt verder RD. Neem
dan de eerste veldweg L (rood-wit) richting dorp.
De veldweg wordt een asfaltweg. Negeer dan
meteen veldweg links. Aan de T-splitsing bij
zitbank en verkeersspiegel in Isenbruch gaat u R.
(Als u hier 150 m. L gaat, dan komt u bij een groot
kruis, een waterpomp, een oorlogsmonument en de
monumentale kapel van de Onbevlekte Ontvangenis
van Maria. Het precieze bouwjaar van de kapel is niet
bekend. In 1521 werd het altaar gewijd. In de 18e
eeuw werd de kapel gerenoveerd en verbouwd. Na
herstel van oorlogsschade vond er in 1986 een
grondige restauratie plaats. De kapel is meestal

gesloten). Negeer voorbij parkeerplaats en in
bocht naar links zijweg rechts. Negeer even
verder zijweg links (Rodebachaue). Steek de
voorrangsweg over en loop RD (Haverterweg)
richting Nieuwstadt. Meteen daarna steekt u via
de brug de Roode Beek over. Aan de kruising bij
wkp 80 gaat u RD (88/Haverterweg).
6. Voor de brug in Nieuwstadt gaat u R bij ijzeren
hek door de smalle doorgang en loop dan RD
over het graspad met links van u de Vloedgraaf.
(U kunt ook aan de andere kant van de beek lopen).
Volg nu geruime tijd het mooie graspad RD langs
de Vloedgraaf. (De Vloedgraaf, die stroomt tussen
industriepark Sittard Noord en Oud Roosteren is
gegraven om de afwatering van het landbouwgebied
te verbeteren en de Roode Beek en Geleenbeek te
ontlasten). Loop bij de volgende brug onder de
brug door en volg het graspad verder langs de
beek. Voor de volgende brug gaat u R omhoog
en ga boven R de smalle asfaltweg met links van
u de spoorlijn Sittard -Roermond. Aan de 3sprong bij wkp 79 loopt u RD (76/Neerveldsweg)
met links van u de spoorlijn en rechts de
bosrand. U passeert meteen 2 zitbanken, een
prima pauzeplek na 11,5 km.
7. Meteen na de spoorwegovergang gaat u aan de
3-sprong bij wkp 76 R (43/Gasthuisweideweg) met
rechts van u de spoorlijn. Let op! Na 400 m., nèt
voordat rechts de ijzeren afrastering bij de
spoorlijn begint (20 m. voor Roode Beek), gaat u
L het bospaadje in. Aan de 3-sprong RD. Meteen
daarna buigt het paadje voor klein weiland naar
rechts. Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing
voor
de Roode Beek L. Negeer aan einde
bosrand zijpad links (Beekdal route) en loop
verder RD over het (gras)pad langs de beek. (Hier
ziet u rechts aan de overkant van de beek een kleine
wijngaard). Steek nu het smalle betonnen
bruggetje over en ga meteen L over het grasveld
met links van u de beek. Meteen voorbij het
tweede appartementengebouw (Tur de Latis) gaat
u R over het grasveld. Aan de klinkerweg gaat u
L door de bebouwde kom. Negeer zijweg rechts
(Albericuslaan).
Voorbij
het ronde plein
(Ploeghenpoort/keerpunt) loopt u RD over het
voetpad. Aan de 3-sprong gaat u RD (Stiftstraat).
Aan de kruising bij kunstwerk “Steigerend Ros”
(zie infobordje achterkant) gaat u L (Molenlaan). (U
passeert rechts (nr. 27- 29) weer de voormalige
Sjtadmeule van Zöstere (zie infobordje)). Aan de
volgende kruising gaat u bij verbodsborden R
(Kloosterstraat) over de smalle klinkerweg. (Als u
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hier L (Kloosterstraat) gaat (150 m.), dan kunt u
alsnog naar de mooie St. Amelberga basiliek lopen.
Voor meer info zie laatste alinea). Aan de Tsplitsing gaat u L terug naar het rechts gelegen
ijssalon, de sponsor van de wandeling, waar u
binnen of op het terras het heerlijke zelfgemaakt
ijs zeker eens moet proeven. Op de lunchkaart
staan nog meer lekkere verse bereide gerechten.
Proef eens de lekkere koffie/cappuccino
“Graasboer.
Voor het ijssalon staat op een stenen sokkel “de
Graasboer”, een boer met zeis. De Graasboer is het
symbool van de Zösterse Vastelaovend (carnaval).
Hier op het plein staat ook een stenen waterpomp,
die herinnert aan de vele waterpompen, waaruit
vroeger buurtbewoners hun water pompten voor
huishoudelijk gebruik. Ze dienden niet alleen als
watervoorziening maar ze waren ook het sociale
ontmoetingspunt waar de laatste nieuwtjes werden
uitgewisseld. Op ongeveer de plek waar deze pomp
e
staat, stond een pomp die tot in de 20 eeuw werd
gebruikt.
St. Amelberga basiliek
e

De van oorsprong Romaanse kerk stamt uit de 11
eeuw en maakte deel uit van de Salvator abdij, het
oudste klooster (714) van Nederland. De kerk is te
bezichtigen en in de kerk bevindt zich een Maria
kapel. In 2007 is de kerk door paus Benedictus XVI
tot basiliek verheven. Elke zeven jaar wordt in
Susteren de Heiligdomsvaart gehouden, die in 1888
in de huidige vorm in ere is hersteld. Voor het laatst
is ze in 2014 gehouden. De basiliek is een van de
weinige kerken in Limburg die over een schatkamer
beschikt, waarin alle relieken en overige
kostbaarheden van de kerk ondergebracht zijn. De
schatkamer is te vinden op het links van de kerk
gelegen Salvatorplein. Het is het gebouw dat achter
het grote kunstwerk “Gewaagd gewaad” staat en is
alleen
op
afspraak
te
bezichtigen
(0464492089/4492171). Maak ook even een rondje over
het plein waarop een waterput stond. (Zie grote
ronde grondplaat met tekst). Op de muur aan de rand
van het plein staat een stalen mooi beeld van een
“dochter der liefde” (zuster met vliegkap) met de tekst
“Filles de la Charité 1902- 2002”. Het beeld is door
de bevolking van Susteren aangeboden aan de Orde
van de Dochters der Liefde t.g.v. hun 100 jarig verblijf
in Susteren. Door de vliegkap ook wel “de vliegende
non” genoemd. De zusters zijn in 2010 uit het dorp
vertrokken.

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
.

Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl
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