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Tijdens deze vlakke en gemakkelijke wandeling wandelt u door velden en buurtschappen zoals
Moorshoven, Holtum en Uevekoven. Dan loopt u door het bos naar het prachtige Schloss Tüschenbroich.
Hier is een mooi terras aan het water. De terugweg gaat door het bos naar het gehucht Watern en dan naar
het historische gedeelte van het stadsdeel Beeck (Wegberg). De route gaat over goed begaanbare paden
en wegen, in de zomer kan op de graspaden het gras wat hoger staan. Aan het eind is een prachtige
Biergarten.
Startadres: Hotel Restaurant Esser, Von – Agris - Straβe 43, Wegberg (Kipshoven).
Parkeer rechts naast het hotel op de parkeerplaats langs de weg.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

12,63 km

2.45 uur

22 m

22 m

531. WEGBERG (Kipshoven) 12,6 km
1. Met uw rug naar de ingang van het hotel gaat
u R. Negeer meteen zijweg rechts (An der
Kapelle). Negeer zijwegen en loop RD (Von –
Agris – Straβe). Na 250 m verlaat u de bebouwde
kom en volg de asfaltweg, die na 300 m naar links
buigt, RD. Steek de voorrangsweg over en ga R
over het fietspad. Na 50 m gaat u L (Am Moorhof)
langs een wegkruismonument. U loopt nu door
de buurtschap Moorshoven. Aan de T-splitsing
gaat u R (Kapellenstraβe). Aan de 3-sprong bij
de Franciscus van Assisi kapel (einde 19e eeuw)
gaat u L langs huisnr. 32. Negeer zijwegen. Aan
de kruising gaat u bij verbodsbord RD over de
asfaltweg richt een molenromp. Negeer zijweg
links en u passeert twee mooie woningen met
huisnr. 16 en een huis met de molen zonder
wieken. Aan de kruising van smalle wegen gaat u
RD (kruising met fietsroutes 70 en 80)
2. Aan de kruising bij zitbank en kleine kapel gaat
u R over het graspad tussen de staande bielzen
door. Aan de T-splitsing in het dorp gaat u L. Aan
de 3-sprong bij de grote Wahlfahrtskapelle Maria
Heimsuchung (zie infobordje) gaat u R
(Marienstraβe). Vlak daarna aan de 3-sprong gaat
u L (Marienstraβe) langs huisnr. 33. Blijf de weg,
die bijna aan het eind naar rechts buigt, RD
volgen. Steek de voorrangsweg over en loop RD
over de veldweg. Negeer zijwegen en blijf de
veldweg/graspad RD volgen. (Het gras kan hier
soms hoog staan). Aan het eind van de veldweg
gaat u in het dorp Uevekoven RD over de
asfaltweg. Steek de voorrangsweg over en loop
RD over het graspad langs de haag. Aan de
kruising met veldweg gaat u RD met rechts van u
het dorp Uevekoven. Aan de asfaltweg gaat u L.
3. Na 70 m gaat u aan de kruising R richting
watertoren. Aan de volgende kruising bij enkele
huizen gaat u bij verbodsbord L over de
asfaltweg. Voorbij boerderij loopt u RD over de
veldweg. Aan de kruising RD. Negeer graspad
links en loop RD (A5) met links van u de
bosrand. U passeert een huis (De Schanzerhof)
en volg de asfaltweg omlaag door het bos. Aan

de 3-sprong met rechts een zitbank en
afsluitboom gaat u L over het grindpad (Nordic
Walking Parc).
Via bruggetje steekt u de
Schwalm over en volg verder het bospad. U
passeert een zitbank met prachtig uitzicht op het
in het water gelegen Schloss Tüschenbroich, een
mooi pauzeplekje na 5,8 km.
(U kunt hier ook nog even doorlopen tot bij het mooie
terras bij het restaurant. Het kasteel werd in 1630
gebouwd. Bij het kasteel staat nog een overblijfsel
van de oude waterburcht. In het midden van de
kasteelvijver ligt een mot met overblijfselen van de
oude kasteelmuren van de waterburcht, die in 1624
door brand werd verwoest. Een rondje lopen rond de
vijver is zeker de moeite waard)
4. Aan de T-splitsing gaat u R. U passeert de
watermolen
(vakwerkhuis)
genaamd
Tüssenbroicher Ölmühle (18e eeuw), die tot 1912
lijnzaadolie produceerde en loop RD met rechts
van u de Schlossweiher (vijver) en links de
Ölmuhlenweiher (vijver). Negeer zijweg links naar
parkeerplaats en loop RD met rechts van u het
kasteel. Aan de kruising bij afsluitboom gaat u
RD over de grindweg met rechts een inham van
de kasteelvijver. Voor restaurant Tüssenbroicher
Muhle, een voormalige graanmolen die voor het
eerst in 1504 werd genoemd en tot de jaren 40
van de vorige eeuw in gebruik was, gaat u R en
ga dan L over het terras waar u kunt pauzeren.
Meteen na het terras gaat u L (geel-rood) over het
pad langs de vijver. Steek de voorrangsweg
(L364/Gerderhahner Straβe) over en ga R over het
fietspad. Na 25 m gaat u L (geel/rood/E8) het
bospad omlaag Negeer zijpaadje links en loop RD
(geel/rood/E8). Negeer volgende zijpad links en
loop verder RD (geel/rood/E8) langs de hoge
haag.
5. Aan de T-splitsing in het gehucht Watern gaat
u R over de asfaltweg. Bij huisnr. 30 steekt u weer
voorzichtig de voorrangsweg (L364) over en loop
bij verbodsbord RD over de smalle asfaltweg.
Aan de kruising RD.

Negeer zijwegen en volg geruime tijd deze weg
RD met rechts van u de watertoren Uevekoven
(1934). Aan de voorrangsweg in Uevekoven gaat
u R. Aan de 4-sprong gaat u L (Am Wasserwerk)
met links van u een hoge haag. U passeert links
het gebouw van de Kreiswasserwerke Heinsberg.
Na 50 m gaat u bij verbodsbord R over het
graspad met rechts hoog struikgewas. (Het gras
kan hier soms hoog staan). Negeer pad rechts.
Aan de T-splitsing gaat u L met rechts van u een
sloot.
Steek
de
voorrangsweg
(L400/Grenzlandring) over en ga R over het
fietspad.
6. Bij verbodsbord gaat u L over de smalle
asfaltweg. Aan de 3-sprong gaat u RD over de
doodlopende weg. Let op! Vlak voor de volgende
3-sprong gaat u bij ijzeren doorgang R over het
verharde pad (A2). Voorbij school met blauw hek
gaat u meteen L over het verharde pad. Vlak
daarna steekt u aan de 4-sprong L via het
bruggetje de Beeckbach over. Aan het eind gaat u
R over de parkeerplaats met links van u de
St. Vincentiuskerk, die in het oude gedeelte van
het stadsdeel Beeck (Wegberg) staat. Voorbij de
kerk gaat u meteen L over de kasseienweg met
nog steeds links van u de kerk, waarvan het oude

gedeelte uit de 15e/16e eeuw dateert. U komt op
het sfeervolle kerkplein, waarop het grote uit
Blaustein vervaardigde dorpskruis (1793) staat.
Neem nu de eerste weg R (Kirchplatz). Vlak
daarna gaat u aan de 4-sprong RD (Kirchgasse).
Aan de T-splitsing gaat u L. Meteen daarna aan
de voorrangsweg gaat u R (Prämienstraβe) langs
huisnr. 84. Neem de tweede weg L (Am Ring).
Negeer alle zijwegen en ga aan het eind van deze
weg RD over het voetpad.
7. Aan de T-splitsing gaat u R. Steek de
voorrangsweg (L400) over en ga RD over de
smalle verharde weg. Negeer zijwegen. Aan de Tsplitsing gaat u L richting bos. Circa 20 m vóór
dit bos en wit ijzeren hek gaat u schuin R over het
graspad. Volg dan RD de veldweg richting
manege. Aan de verharde kruising gaat u RD over
het grindpad langs de manege. Aan de 3-sprong
bij zitbank en Mariabeeldje gaat u R over de
asfaltweg. Aan de T-splitsing gaat u R en al snel
komt u bij het mooie terras waar u nog iets kunt
eten of drinken. (Als het terras nog gesloten is
loop dan via de hoofdingang aan de voorkant
naar binnen).
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