556. EFFELD 11,3 km
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Vlak over de Duitse grens bij Vlodrop ligt het mooie plaatsje Effeld. Tijdens deze vlakke en ontspannende
wandeling wandelt u een mooi stuk stroomopwaarts langs de Rur/Roer. De terugweg gaat langs de
Ophovenersee, door velden en door het dorpje Steinkirchen. Onderweg staan weinig zitbanken. Bij Haus
Wilms zijn wandelaars welkom. U kunt starten met een lekker ontbijt! (Elke dag geopend vanaf 08.00 uur,
ontbijt wel tel. Reserveren). TIP: Blijf lekker slapen bij Haus Wilms en doe de volgende dag nog wandeling
362.
Startadres: Hotel Restaurant Haus Wilms, Steinkirchener Straβe 3, Effeld (D).
(Tegenover het restaurant is een grote parkeerplaats).
GPS afstand
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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.
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556. EFFELD
1. Vanaf de parkeerplaats tegenover Haus Wilms
gaat u bij de Maibaum, die elk jaar op 1 mei/30
april
wordt
geplaatst,
wegwijzer
en
fietsknooppunt 25 R (Am Bach) met rechts het
Bürgerhaus. Vlak daarna aan de kruising gaat u
RD. Negeer zijwegen. Aan de T-splitsing gaat u L
(Schlösstraβe)
(Als u hier R gaat, dan heeft u na 100 m mooi zicht
op het omgrachte kasteeltje Haus Effeld, dat dateert
uit het begin van de 17e eeuw en waarvan de oudste
delen uit de 15e eeuw stammen).
Na 150 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank en
wegkruis RD (Ruraue) over de smalle asfaltweg
Tegenover de “boerderij Rurhof” gaat u R over de
veldweg. Aan de 3-sprong bij visvijver gaat u RD.
Na 100 m gaat u aan de 3-sprong L over het brede
pad en even verder passeert u links de visvijver
van Sportangel Ehrdung Ellefeld e.V. 1960). Aan
de 3-sprong bij zitbank gaat u L over het pad dat
een eindje verder naar links buigt met links van u
de Baaler Bach. Aan de kruising bij brug gaat u R
over het brede graspad. (Het gras kan hier in de
zomer hoog staan). Aan de T-splitsing, met rechts
een wilduitkijkhut, gaat u L over het graspad.
Negeer na 150 m bij infobordje graspad links en
loop RD over de veldweg. (Voor u ziet u de kerk in
Steinbruchen).
2. Na 400 m gaat u aan de asfaltweg R. Na 100 m
voor smalle brug over de Rur gaat u bij zitbank,
wegwijzer, fietsknooppunt 15 en treurwilg L (41)
over de veldweg richting Hückelhoven
met
rechts de Rur, die onder de naam Roer in
Roermond in de Maas stroomt. Na 300 m gaat u
aan de 3-sprong RD (41) verder langs de Rur. Na
700 m gaat u aan de kruising bij smalle fietsbrug,
wandelknooppunt (wkp) 41, zitbank, infobord,
wegwijzer en fietsknooppunt 23 RD (47) verder
over het grindpad langs de Rur.
(Hier bij brug heeft u mooi zicht op de
stroomversnelling/waterval. U passeert meteen
rechts een picknickbank, een genietplekje na 3,3
km).
Na ruim 1 km loopt u onder het viaduct door en
meteen daarna aan de 3-sprong gaat RD verder
langs de Rur. (Hier mondt rechts de Wurm in de
Rur). Na 300 m passeert u rechts smalle betonnen
brug, waar u op de brug mooi zicht heeft op de
stuw en de vistrap. Loop verder RD met rechts de
Rur. Negeer na 250 m graspad links. Bij infobord
en wegwijzer steekt u R via smalle brug de
Baaler Bach richting Huckelhoven en u passeert
meteen
kunstwerken, picknickbank en een
schuilhut met zitbank.
(Als u aan het wieltje van het kunstwerk draait, dan
gaat een rood lampje branden en vervolgens een

11,3 km
groen lampje. Als u op het knopje NL duwt, dan hoort
u een verhaaltje over een bever).
3. Na ruim 500 m gaat u aan de 3-sporong bij
bordje “fietsroute 22” L over de veldweg, die 100
m verder naar links buigt met rechts de
Baggersee. Na 400 m gaat u aan de volgende 3sprong L over de veldweg.
(Na 200 m passeert u rechts een oude arm van de
Rur (Baaler Bach) waar in het water knotwilgen
staan).
Aan de volgende 3-sprong bij de volgende Rur
arm (Baaler Bach) gaat u R. Aan de T-splitsing
gaat u R. Steek de doorgaande weg
(Rurtalstraβe/K34) over en ga L over het fietspad
met rechts de Ophovener See. Na 300 m gaat u R
over de grindweg met rechts de Ophovener See,
een voormalige grindgroeve. Negeer veldweg
links en loop RD met rechts mooi uitzicht over
het meer. Aan de voorrangsweg gaat u R. Na 150
m gaat u aan de 4-sprong bij verbodsbord L over
de asfaltweg.
4. Na 500 m gaat u L over het brede graspad
richting het dorp Ophoven. Aan de kruising van
graspaden gaat R over het graspad gelegen
tussen akkers. Steek de asfaltweg over en loop
RD over de veldweg. Negeer asfaltweg links
(Privatweg). Aan de kruising gaat u L over de
asfaltweg en u loopt het dorp Steinkirchen
binnen. Aan de voorrangsweg gaat u R. Negeer
zijwegen. Let op! Na 400 m gaat u meteen voorbij
de St. Martinuskerk (1871-1874) en groot
oorlogsherinneringskruis R (Pfaderstraβe).
(De kerktoren stamt uit de 15e/16e eeuw. Het huidige
schip kwam in 1874 gereed. Voor meer info zie
infobordje. Rond de kerk, die uit de eredienst is
genomen, staan verschillende oude grote grafstenen
o.a. van Joannes Theodorus van der Renne die van
1822-1842 burgemeester van Roermond was).
Na 30 m gaat L over de asfaltweg die een eindje
verder een graspad wordt. Na 200 m loopt u aan
de 3-sprong RD over de veldweg. Na 600 m gaat u
aan de voorrangsweg L.
(Rechts ziet u hoeve Haus Neuerburg (tweede helft
19e eeuw). In de middeleeuwen stond hier een
waterburcht, Haus Neuerburg genaamd, die in de
19e eeuw werd gesloopt. Van het kasteel (16e eeuw)
zijn nog ondergrondse resten aanwezig).
Aan de kruising in Effeld gaat u RD met rechts de
begraafplaats. Aan de T-splitsing gaat u R
(Steinkirchener Straβe). Negeer bij verbodsbord
veldweg rechts en bij Mariakapelletje zijweg links.
U komt weer bij Haus Wilms waar u nog iets kunt
eten of drinken.

