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Tijdens deze wandeling met lichte hellingen wandelt u over goed begaanbare wegen en paden tussen 
velden door naar Jabeek.  U wandelt een stuk langs de Roode Beek en dan duikt u de Jabeekse bossen in.  
Langs de rand van Mindergangelt loopt u weer terug.  Na een drankje bij de Etzenrather Mühle kunt u nog 
het Wildpark Gangelt bezoeken.   
 

 
 
Startadres Femilie Etzenrather Mühle, Etzenrather Mühle 1, Gangelt.  Navigatie: Bredestraat Jabeek (NL).  
Aan het eind van de Bredestraat rijdt u de brug over en parkeer op de parkeerplaats.     
Tel: 06-612452576.   Geopend: Woensdag t/m zondag maar kijk altijd even op Google.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 7,56 km  1.45 uur  31 m  38 m 
 

 
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.   

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://etzenrathermuehle.com/
http://etzenrathermuehle.com/
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42. GANGELT - Etzenrade  7,6 km 
 

1. Met uw rug naar het restaurant gaat u L. 
Meteen daarna aan de kruising steekt u bij 
grenspaal no. 272 via de brug de circa 25 km 
lange Rodebach/Rode Beek, die hier de grens 
vormt tussen Nederland en Duitsland,  over en 
volgt u de asfaltweg RD.  
 

(De Rode Beek ontspringt op de Brunssumerheide 
en de  Rodebach  ontspringt op de Teverenheide. 
Hier in de buurt  vloeien de beken samen  en de beek 
mondt dan bij Oud-Roosteren in de Geleenbeek uit).  
 

Aan de T-splitsing in de buurtschap Etzenrade 
gaat u R. Neem nu de eerste weg L. 
 

(Vlak voor het viaduct staat links tussen twee 
lindebomen een mooi wegkruis).  
 

Aan de 3-sprong na het viaduct loopt u RD (zwart) 
over de smalle de asfaltweg, die u geruime tijd 
volgt. Neem dan bij infobord de eerste smalle 
asfaltweg schuin R omhoog. De asfaltweg buigt 
meteen naar rechts en wordt vervolgens een 
veldweg. Volg de lange rechte veldweg RD.  
 

(Boven ziet u links de kerktoren van Merkelbeek. 
Voor u ziet u de H. Gertrudiskerk (1858-1859) in 
Jabeek, waarvan de toren uit de tweede helft van de 
15e eeuw stamt). 
 

2.  Steek de voorrangsweg over en loop RD de 
asfaltweg omlaag richting kerk. Vlak daarna aan 
de T-splitsing gaat u R. Aan de volgende T-
splitsing gaat u L. Neem in Jabeek de eerste weg 
R (Veestraat) omhoog. Volg de smalle asfaltweg, 
die even verder een mooie holle licht dalende 
weg wordt, RD. Beneden bij de zitbank vóór de 
brug (Dus niet de brug over) gaat u L over het 
brede pad met rechts van u de Rode Beek. Bij 
infobord en picknickbank steekt u R het 
bruggetje over en vervolgens gaat u L met links 
van u de beek.   
 

3. Let op! Na 50 m gaat u R het bospad in.  
 

(Een eind verder passeert u rechts een 
moerasgebied).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R met even verder 
rechts van u het moerasgebied.  
 

(Hier aan de T-splitsing ziet u links de afrasteringen 
van huizen van de Duitse plaats Süsterseel).  
 

Aan de Y-splitsing gaat u R.  Het pad buigt naar 
rechts en wordt een smal bospad. Aan de T-
splitsing gaat u R met links van u het hellingbos. 

Aan de volgende T-splitsing gaat u L. Vlak daarna 
aan de T-splitsing bij grenspaal 274 C gaat u R 
het brede bospad omhoog. Het pad maakt boven 
een ruime bocht naar links. Negeer in de bocht 
zijpaadje rechts. Aan de 3-sprong gaat u L. 
Negeer zijpaadje links. 
 

4. Aan de 4-sprong gaat u R over de smalle 
asfaltweg. (Even verder passeert u een zitbank). 
Aan de 3-sprong, met rechts een dalende weg, 
gaat u RD. Negeer zijpad rechts.  
 

(Aan het eind van dit zijpad is de “bijenweide” van 
wildpark Gangelt. Mogelijk ziet u hier ook dieren in 
het wildpark rondlopen).  
 

Een eindje verder loopt u via het viaduct onder de 
voormalige “neutrale weg” Brunssum – 
Koningsbosch door. 
 

(Deze doorgaande weg lag op Duits grondgebied en 
werd door Rijkswaterstaat tot 2002 onderhouden).  
 

Boven bij wilduitkijkpost buigt de asfaltweg naar 
rechts.  Negeer veldweg links omhoog en volg 
nog geruime tijd de asfaltweg RD (A2) langs de 
bosrand. (Links ziet u de witte kerktoren in Gangelt). 
Waar de weg naar links buigt, negeert u bospad 
rechts. Neem nu meteen voorbij zitbank het brede 
bospad schuin R. Aan de T-splitsing gaat u R. Bij 
zitbank buigt het verharde pad links omlaag. 
Negeer bospad links en rechts.   
 

5. Beneden aan de T-splitsing gaat u R de 
asfaltweg omlaag, die meteen naar links buigt. 
Aan de 3-sprong loopt u R onder het viaduct door 
richting Wildpark Gangelt. Aan de 3-sprong na 
het viaduct loopt u nog 10 m RD. Let op! Ga dan 
meteen R over het smalle pad langs enkele 
knotwilgen richting ingang Wildpark. (U loopt nu 
parallel aan de rechts gelegen asfaltweg).  Aan T-
splitsing bij vijver gaat u L over de asfaltweg. U 
passeert de ingang van het wildpark Gangelt, dat 
een bezoek waard is. 
 

(In dit 50 ha. grote wildpark treft u vrijwel alle 
roofvogels, grote zoogdieren en uilen van Europa 
aan. Regelmatig vindt er ook een roofvogelshow 
plaats. Vriendelijke toegangsprijzen).  
 

Volg verder RD de asfaltweg en u komt weer bij 
de brasserie, de sponsor van de wandeling, waar 
u binnen of op het leuke terras nog iets kunt eten 
en drinken o.a. het ambachtelijk Italiaans ijs 
gemaakt door de Italiaanse familie Ferrari. 

 
De Etzenrather Mühle is genoemd naar de Nederlandse buurtschap Etzenrade. Etzenrade lag toen op Duits 
grondgebied. Deze voormalige watermolen aan de Roodebach wordt in 1492 voor het eerst vermeld. 


