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Tijdens deze  vlakke en afwisselende wandeling wandelt u door het mooie dal van de Beeckbach langs 
leuke dorpjes Beeck, Moorshoven, Kipshoven, Gripekoven en Ellighoven. De stukjes langs de Beeckbach 
zijn prachtig. Voorbij Ellinghoven loopt u het bos in.  Halverwege in Kipshoven passeert u restaurant Esser 
net mooi terras. Aan het eind van de wandeling is bij de Ophover Mühle een mooi binnenterras.  Onderweg 
staan enkele zitbanken. Tip: Start uw wandeling met een heerlijk lunchbuffet voor slechts € 6,90.   U kunt 
deze wandeling combineren met wandeling 495 of 498. 
 

Startadres: Restaurant Ophover Mühle, Forst 14, Wegberg. Parkeer aan het eind op de parkeerplaats bij de 
vijver.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,98 km  2.50 uur  22 m  30 m 
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514. WEGBERG 13 km 
 

1. Loop van de parkeerplaats L naar het 
restaurant.  Met uw gezicht naar het restaurant 
gaat u L. Voor het  sportveld gaat u L over het 
klinkerpad.  Bij mottenheuvel buigt het pad naar 
rechts. Vlak daarna gaat u L over het bospad.  
Aan de asfaltweg gaat u L.  Aan de kruising gaat 
R over de smalle asfaltweg. Aan de 4-sprong gaat 
u L over de veldweg.  Aan de kruising van 
veldwegen gaat u RD. Steek de asfaltweg over en 
loop RD.  Bij greppel gaat u RD over de veldweg.  
Aan de 4-sprong gaat u L over de doodlopende 
weg.  Aan de ongelijke 4-sprong RD.  Aan de 
voorrangsweg gaat u R.  Voorbij vakwerkhuis nr. 
66 gaat u R (Kirchplatz) over het kasseienstraatje.  
Negeer zijwegen.   
 

2. Aan het kerkplein van Beeck gaat u R met links 
de St Vincentiuskerk. Loop rechts langs de vijver 
door het parkje met zitbanken.  Steek de 
Beeckbach over en ga dan meteen L over het 
verharde pad.  Aan de kruising bij aanplakbord 
gaat u RD over de eenrichtingsweg richting 
Kindergarten.  Aan de kruising RD over de 
doodlopende weg langs de Beeckbach.  Aan de 
doorgaande weg gaat u R over het fietspad.  Na 
30 m gaat u L (A3) over de smalle asfaltweg.  
Waar het bos aan de linkerzijde eindigt, gaat u L 
over de smalle asfaltweg.  Net vóór de brug gaat 
u R over het pad langs de Beeckbach.  Het pad 
maakt twee haakse bochten langs een zitbank.  
Aan de kruising bij brug loopt u RD (In Beecker 
Bissen) over de asfaltweg langs de beek.  Aan de 
4-sprong bij brug gaat u RD over het onverharde 
pad met rechts de beek.   
 
3.  Aan de schuine T-splitsing gaat u L over de 
brede zandweg.  Steek de asfaltweg over en loop 
RD over de asfaltweg, die voorbij grote 
landbouwloods een grindpad wordt. Aan de  
voorrangsweg gaat u L over het fietspad.  Voor 
het hotel gaat bij verbodsbord R. Aan de Y-
splitsing gaat u L richting bosje.  Negeer zijweg 
links en loop naar het bos.  Circa 20 m vóór het 
bos gaat u R over de veldweg.  Aan de kruising 
RD.  U passeert een manege. Aan de 3-sprong bij 
2 zitbanken (5,8 km) gaat u L over de veldweg  
tussen de loodsen door.   
 

(Als u wilt pauzeren, kunt u naar het leuke terras van 
hotel Esser lopen (150 m). Ga hier dan aan de 3-
sprong R. Aan de T-splitsing gaat u ook  R. Aan de 
linkerzijde ligt het terras. In de winter kunt u binnen 
zitten).   
 

Aan de 3-sprong bij het bos gaat u RD (A3) langs 
de bosrand.  Negeer veldweg links.  De veldweg 
buigt naar links en volg dan de asfaltweg langs 
de boerderij.  
 

4. In Gripekoven aan de 3-sprong, met links 
huisnr. 18, gaat u R.  U loopt het bos (A3) in en 
steekt de Mühlebach over.  Negeer meteen na de 
brug zijweg rechts.  Aan de 3-sprong bij huisnr. 4 
gaat u RD over de asfaltweg.  Steek de 
doorgaande weg over en ga L over het trottoir.  U 
komt in Ellinghoven.  Aan de kruising in 
Ellinghoven gaat u R. Negeer zijwegen. Voorbij 
het laatste huis buigt de weg rechts de spoorlijn 
over. Volg RD de smalle asfaltweg richting bos.  
Loop het bos in en ga dan meteen L over het 
bospaadje dat even langs de bosrand loopt.  Na 
enige tijd buigt het pad naar rechts het bos in.  
Negeer zijpaden en volg RD het pad.. Aan de 
ruime 3-sprong bij zitbank en boom in het midden 
gaat u L (9,6 km).  Steek RD de spoorlijn over en 
vlak daarna aan de kruising bij zitbank gaat u RD.  
Negeer zijpaden en volg RD het brede bospad.  
 

5. U loopt het bos uit en aan de 3-sprong bij 
stenen gebouw gaat u R over de veldweg.  
Negeer ruiterpad rechts. Steek de doorgaande 
weg (Grenzlandring) over en ga R over het 
fietspad. Na bijna 100 m gaat u voorbij ijzeren hek 
L over het smalle bospaadje. 
 

(Lukt dit niet (dichtgegroeid paadje), loop dan RD. Na 
de volgende 100 m gaat u L over het (bos)paadje. 
Aan de 3-sprong gaat u L. Ga nu verder bij **** in dit 
punt).   
 

Negeer zijpaadje rechts. Aan de schuine 4-sprong 
met boomstronk in het midden gaat u L.  Houdt 
dan R aan naar de asfaltweg. **** Steek de 
asfaltweg (Tannenweg)  over en loop RD over het 
bospad.  Steek de doorgaande weg (Kiefernweg) 
en ga R over het trottoir.  Neem nu de eerste weg 
L (Am Grün Gürtel) en loop over het fietspad.  
Negeer zijwegen.   
 

6.  Steek de voorrangsweg over en ga RD over de 
smalle asfaltweg.  Steek de Beeckbach over en ga 
dan meteen R over het pad langs de beek.  
Negeer houten brug rechts.  Steek de asfaltweg 
over en volg RD het pad verder langs de beek.  
Negeer zijpaden en loop via brug rechts langs de 
mooie vijver terug naar het restaurant, de 
sponsor van de wandeling,  waar u nog iets kunt 
eten of drinken. Er is ook een overdekt terras. 

Samenstelling route: Peter en Jolanda Munnichs. 
 

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.  


