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Vlak over de Duitse grens bij Doenrade ligt het plaatsje Süsterseel. Tijdens deze vrij vlakke en 
gemakkelijke grenswandeling wandelt u een mooi stuk langs de Roodebach. Dan door velden en langs 
bosranden langs de dorpjes Jabeek, Quabeek en Viel naar Doenrade. De terugweg gaat over het prachtige 
Plateau van Doenrade met mooi panorama naar het dorpje Wehr. Dan door het bos weer terug.  In 
Bingelrade passeert u Gasterie Hedelfinger en iets verder het leuke terras Koffietuintje Bingelrade.  
 

Startadres: Gaststätte Zur Bahn, Höngener Weg 2, Selfkant – Süsterseel. 
(Naast en tegenover het café is een parkeerplaats).  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,64 km  3.25 uur  62 m  79 m 
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548. SÜSTERSEEL   14,6 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang van het café gaat u 
L. Aan de T-splitsing bij voorrangsweg gaat u L 
het fietspad omhoog.  Na 75 m gaat u R (Istraten). 
De weg buigt naar links en volg even verder het 
brede bospad, gelegen langs achtertuinen van 
woningen, geruime tijd RD. Aan de T-splitsing 
gaat u R het bos in. Aan de T-splitsing voor de 
gekanaliseerde beek Rodebach/Ro(o)de Beek 
gaat u L.  Aan de 3-sprong RD. Steek bij brug de 
voorrangsweg over en loop RD over de veldweg 
met rechts nog steeds de 25 km lange 
Rodebach/Roode Beek, een zijbeek van de 
Geleenbeek.  
 

(Links ziet u de kerk van Süsterseel en rechts de kerk 
in Jabeek).  
 

Negeer bij boerderij zijweg rechts over bruggetje.       
 

2. Een eind verder, vlak voor houten brug, loopt u 
ongemerkt Nederland binnen. Steek dan R de 
betonnen brug over.  Meteen daarna 
picknickbank en infobrug gaat u R en ga dan 
meteen L via houten klaphek over het licht 
stijgende smalle betonnen voetpad met voor u in 
Jabeek de St. Gertrudiskerk (1858-1859) waarvan 
de toren uit de 2e helft van de 15e eeuw stamt. Na 
700 m gaat het pad even door een klein weiland, 
waarin zitbanken staan, met links de 
Quabeeksgrub. Volg daarna nog even de het 
betonnenpad.  In Jabeek gaat u aan de 4-sprong  
L. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong R over 
de klinkerweg met rechts de Quadbeeksgrub.   
 

(Vlak daarna kunt u via stapstenen de beek 
oversteken en dan komt u bij de oude waterput waar 
onder de glasplaat de opgravingen te zien zijn (zie 
infobord)). 
 

Aan het eind van de klinkerweg steekt u R via 
brug de Quabeeksgrub over en ga dan meteen L 
het grindpad omhoog. Aan de asfaltweg gaat u 
RD (Eindstraat). Vlak daarna gaat u bij de grote 
carréhoeve (woonhuis 1811/zijvleugel 1736)  en 
het bijzonder wegkruis en met op de rechter hoek 
een Mariabeeldje in muurnis gaat u L.  
 

(Hier staat op het grasveld het oude torenkruis dat op 
de kerktoren van de H. Gertrudiskerk (1859) in 
Jabeek heeft gestaan).  
 

De asfaltweg wordt een smalle holle stijgende 
asfaltweg. Aan de 4-sprong voor viaduct gaat u R 
het holle bospad omhoog. Beneden aan de 3-
sprong gaat u R. Aan de kruising gaat u L over de 
asfaltweg, die meteen een betonnen voetpad 
wordt.  
 

3. Even verder loopt u via het viaduct onder de 
doorgaande weg door. Boven buigt het pad naar 
rechts. Vlak daarna gaat u L door het klaphek. 

Volg nu geruime tijd het pad, gelegen tussen 
twee afrasteringen, langs de Quabeeksgrub en de 
regenwaterbuffer Jabeek met voor u de 
Lambertuskerk (1934-1935) in Bingelrade. Aan de 
asfaltweg gaat u R.  
 

(U passeert gasterie Hedelfinger, een mooie 
pauzeplek).  
 

Aan de T-splitsing in Bingelrade gaat u L. Meteen 
daarna aan de 4-sprong bij wegkruis loopt u bij 
verbodsbord RD over de smalle asfaltweg. Aan 
de 3-sprong bij wegkruis in de buurtschap Viel 
gaat u RD over de klinkerweg.  
 

(U passeert na huisnr. 2 A rechts het terras van 
Koffietuintje Bingelrade. Open: eind april t/m oktober. 
Ma. en di en bij slecht weer gesloten).  
 

Let op! 10 m voorbij huisnr. 1 gaat u R door het 
draaihekje en u loopt door het natuurgebied Op 
de Waart. Steek de Quabeeksgrub over en volg 
het pad, dat een eindje verder links het bos 
inbuigt, RD. Einde pad gaat u R het trappenpad 
omhoog en volg RD het stijgende bospad.  
 

4. Boven verlaat u het bos via nauwe doorgang 
en volg het graspad gelegen tussen twee 
afrasteringen. Het graspad maakt een haakse 
bocht naar links. Bij draaihekje gaat u L het brede 
graspad omlaag.  
 

(Links heeft u mooi uitzicht o.a. de Lambertuskerk 
(1934 -1935) van Bingelrade).  
 

Aan de bosrand buigt het brede pad naar rechts. 
Negeer aan het eind van de bosrand verharde 
zijweg (inrit) links omlaag. Aan de T-splitsing bij 
zitbank in Doenrade gaat u L de asfaltweg omlaag 
met rechts van u achtertuinen van woningen. Aan 
de 5-sprong gaat u RD over de smalle asfaltweg 
langs het park en de basisschool. Aan de 4-
sprong loopt RD langs het kerkhof.  
 

(De Sint Jozefkerk die u hier ziet stamt uit 1872).  
 

Negeer zijpaden. Het pad twee haakse bochten. 
Aan de T-splitsing gaat u R over de klinkerweg. 
Negeer zijweg links.   
 

5. Aan de ongelijke 4-sprong bij parkeerplaats 
gaat u RD (Sittardergats). Negeer zijweg rechts en 
loop RD de mooie holle weg omlaag, die een 
eindje verder onder een viaduct doorgaat. Aan de 
3-sprong bij wegkruis en Mariabeeldje loopt u RD 
(rood/grijs) verder door de holle weg. Negeer 
veldweg links omhoog en blijf verder RD (grijs) 
langs de bosrand lopen.  
 

(Schuin links voor u ziet u het groen torentje van 
Huize Watersley (voormalig jachtslot/klooster) in 
Sittard).  



  blz 3 van 3 

 

Een eind verder passeert u rechts grenspaal no. 
290. De asfaltweg wordt een veldweg en later een 
smal pad. Negeer zijpaadje rechts.  
 

(U kunt hier de route ook afkorten. Ga dan hier R 
over het paadje. Aan de veldweg gaat u R omhoog. 
Ga dan verder bij ****).  
 

U passeert dan de stenen grenspalen 290 C, 291, 
291 B en 291 C. U loopt langs een hele grote 
plantage met frambozen. Aan de 4-sprong bij 
grenspaal 292 gaat u R. Vlak daarna aan de 3-
sprong gaat u weer R. Volg nu het pad, dat later 
een veldweg wordt, RD met links van u de 
bosrand en rechts akkerland. De veldweg buigt 
links omhoog. **** Bijna boven aan de 3-sprong 
gaat u verder RD omhoog.  
 

(Rechts ziet u weer de kerk in Doenrade. Even 
verder passeert u links een wilduitkijkpost).  
 

Aan de T-splitsing bij wegkruis gaat u L over de 
asfaltweg. 
 

6. Aan de kruising gaat u R richting Wehr.  
 

(Links in de verte ziet u de 120 m hoge koeltorens 
van Clausgascentrale in Maasbracht).  
 

Aan de 4-sprong gaat u L over de 
veldweg/graspad. Aan de T-splitsing voor graft 
met enkele bomen gaat u R over het paadje, dat 
een eindje verder een breed (gras)pad wordt met 
rechts van u struikgewas. Beneden aan de T-
splitsing gaat u R omlaag. 50 Meter nadat deze 
veldweg begint te stijgen, gaat u L de 
veldweg/graspad omlaag richting loodsen.   
 

(Links ziet u woningen in de Sittardse wijk 
Haagsittard en even verder ziet u links de 80 m hoge 
kerktoren van de Sint Petrus, ook wel Grote kerk 
genoemd, in Sittard).  
 

Aan de 4-sprong, voorbij de loodsen, gaat u RD 
over de asfaltweg richting Wehr. Aan de 3-sprong 
gaat u R over de veldweg.   
 

(Rechts boven ziet u het dorpje Hillensberg en voor u 
weer de kerktoren in Jabeek).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L en even verder wordt 
dit een verharde weg. Negeer zijwegen rechts.   
 

7. Aan de kruising in Wehr gaat RD 
(Severinusstraβe). Negeer bij Kindergarten zijweg 
rechts. Aan de kruising bij stenen ongevalskruis 
loopt u RD omlaag.  
 

(Hier is in 1823 op 24 jarige leeftijd Leonard 
Claessen verongelukt).  
 

Aan de 4-sprong gaat u R langs het 
oorlogsmonument en het St. Severinkerkje (Zie 
voor info infobordje naast kerkdeur. De kerk is te 
bezichtigen). Bij het kerkhof buigt de weg naar 
links en vervolgens naar rechts. Negeer zijweg 
rechts en loop RD  langs de steenhandel 
(Baustoffe Krewel). Aan de 4-sprong bij huisnr. 10 
gaat u L en even verder verlaat u weer Wehr. Aan 
de 4-sprong, voorbij brug over de Rodebach, gaat 
u RD over de bosweg. Aan de kruising bij zitbank 
gaat u R. Aan het eind volgt u RD de asfaltweg. 
Steek de voorrangsweg over en u komt weer bij 
het café, de sponsor van deze wandeling, waar u 
nog iets kunt nuttigen. 

 
Gaststätte Zur Bahn (voormalige halteplaats) ligt aan het 37,8 km lange traject van de voormalige spoorlijn 
genaamd “Geilenkirchener Kreisbahn”, die vanaf 7 april 1900 van Alsdorf naar Tudderen liep. Het was een meter-
spoorweg (1 meter breed). Volgens vertellingen betrad als een van de eersten de pastoor van Tuddern het nieuwe 
vervoersmiddel om het wantrouwen tegen het 'nieuwe vervoermiddel ' weg te nemen. Vanaf de jaren 50 werd de 
exploitatie van 'Kreisbahn' in fases gestopt. In 1970 werd de exploitatie helemaal gestopt. Op het traject tussen 
Gillrath en Schierwaldenrath (Selfkantbahn) rijden tegenwoordig toeristische historische treinen 
 

De stationsklok achter de bar van het café herinnert nog aan het treinstation dat hier gevestigd was. In “Zur Bahn” 
wordt al meer dan vijftig jaar, één van de bieren waar Limburg trots op is, geschonken namelijk Brand bier. Het is 
het enige café in Duitsland waar dit bier getapt wordt (volgens de Nederlandse uitbater). 
 

 
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.  

 

 
 

 


