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Vlak over de Duitse grens bij Doenrade ligt het plaatsje Süsterseel. Tijdens deze vrij vlakke en 
ontspannende boswandeling wandelt u naar een mooi bosven en langs de rand van Tüddern. Dan door het 
mooie dal van de Roodebach naar het dorpje Wehr. De route gaat verder langs de Roodebach en het dorp 
Süsterseel. Het laatste stuk gaat weer door de bossen.  Halverwege kunt u pauzeren bij Gaststätte Zur 
Bahn (dinsdag gesloten), onderweg staan ook veel zitbanken.  U kunt de wandeling inkorten tot 5,5 km. 
 

Startadres: Restaurant Waldschänke, An der Waldschänke 1,  Selfkant – Süsterseel. 
(Tegenover het café is een grote parkeerplaats). Süsterseel bereikt u via Doenrade of Nieuwstadt. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,14 km  2.25 uur  36 m  52 m 

 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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559. SÜSTERSEEL 10,1 km – 5,5 km 
 
1. Met uw gezicht naar het tegenover de 
doorgaande weg gelegen restaurant gaat u R 
over de parkeerplaats. Aan het eind van de 
parkeerplaats gaat u bij bord “Land- u. 
Forstwirtschaft Frei” R over het brede bospad. 
Aan de T-splitsing gaat u L. Negeer meteen 
zijpaadje rechts. Meteen daarna aan de 3-sprong 
gaat u R.  
 

(Bij zitbank heeft u mooi uitzicht op de links beneden 
gelegen vijver).  
 

Aan de kruising gaat u L. Aan de volgende 
kruising gaat u R over het smallere bospad. Aan 
de 5-sprong gaat u RD de brede bosweg omhoog. 
Aan de T-splitsing aan bosrand gaat u L over de 
asfaltweg.  
 

(Rechts ziet u het grote windturbinepark bij 
Waldfeucht, vlak bij Koningsbosch. De windturbines 
zijn 85 m hoog en vijf turbines hebben/krijgen een 
hoogte van 190 m).  
 

Aan de kruising gaat u L over het brede graspad.  
(Rechts ziet u hoogbouw in Sittard). U passeert een 
wilduitkijkpost en volg dan de bosrand en akker 
RD. Aan de kruising gaat u R langs de bosrand en 
akker.   
 

2. 50 m verder gaat u bij rood-witte paaltjes L 
over het bospad, dat even verder een dalend pad 
wordt. Negeer trappenpad rechts. Beneden bij het 
begin van de vijver en bij de schuilhut van de 
Angelverein Ausdauer Höngen gaat u L langs de 
visvijver.  
 

(Hier staan rechts aan de vijver enkele zitbanken, 
een genietplakje).  
 

Volg nu het pad om de vijver heen met rechts van 
u de vijver. Let op! Precies waar de vijver 
“eindigt” (waar het pad rond de vijver weer naar 
rechts buigt), gaat u L het smalle bospad omhoog 
met rechts van u een kleinere vijver.  Boven aan 
de doorgaande weg gaat u R over het fietspad. Na 
130 m gaat u L (Jubiläumsstraße). Bij het 
clublokaal en oefenterrein van de Schäferhunden 
Verein Orts Gruppe Tüddern-Selfkant loopt u 
Tüddern binnen. Aan de 3-sprong bij zitbank en 
de kapel Jungfrau der Armen (1959) gaat u L 
(Marienstraße). Aan de kruising bij bosrand gaat 
u RD (4) de bosweg omlaag.  Negeer beneden 
bospaadje links.  
 

3. Aan de T-splitsing bij smalle asfaltweg en 
zitbank gaat u L en meteen daarna R. Steek via 
smalle houten brug de Rodebach/Roode beek 
over. Negeer meteen na brug zijpad rechts en 
volg nu het pad RD. (U passeert links een ijzeren 

picknickbank).  Aan de T-splitsing voor grote akker 
gaat u L langs de bosrand.  
 

(Voor u ziet u hier de Sittardse wijk Europapark).  
Het pad wordt een asfaltweg. Negeer veldweg 
links. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD en 
even verder loopt u het dorpje Wehr binnen. Aan 
de T-splitsing gaat u L. Vlak daarna aan de 3-
sprong gaat u weer L (Mühlenstraße).   
 

(Even verder ziet u links (no.5) de voormalige Wehrer 
water(koren)molen).  
 

Aan de kruising gaat u bij verbodsbord L 
(Tüddernerweg) over de smalle asfaltweg. Aan de 
3-sprong, met links zitbanken en de kapel van 
Maria van Altijddurende Bijstand, loopt u RD en 
steekt u de Rodebach weer over. Meteen daarna 
aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u L richting 
Tüddern. Na 90 m bij rood/witte paaltjes gaat u R 
over de eerste bosweg.   
 

4. Aan de 3-sprong bij bord “Naturschutzgebiet” 
gaat u RD over de bosweg.  
 

(Degene, die 5,5 km loopt, gaat hier L over het 
bospaadje. (zie stippellijn op kaart). Negeer zijpaden 
en blijf dit paadje volgen tot aan de doorgaande weg. 
Ga hier R terug naar het restaurant).  
 

Aan de kruising bij zitbank RD. Aan het grote 
bedrijfsgebouw loopt u RD over de asfaltweg. 
Aan de T-splitsing bij Gaststätte Zur Bahn gaat u 
R.  
 

(Gaststätte Zur Bahn, sponsor van de wandelgids, is 
een mooie pauzeplek met terras. Indien gesloten 
kunt u ook pauzeren in de supermarkt Edeka. Binnen 
meteen rechts).  
 

Vlak daarna aan de T-splitsing bij voorrangsweg 
gaat u R richting Sittard. Na 50 m, vlak vóór de 
brug, gaat u L over het brede pad. Negeer 
zijpaden en volg geruime tijd dit pad met rechts 
van u de gekanaliseerde Rodebach, die 
ontspringt op de Tevenerheide.  
 

(De Rodebach en de Roode Beek, die op de 
Brunssummerheide ontspringt, vloeien in de buurt 
van Gangelt samen en mondt bij Oud-Roosteren in 
de Geleenbeek uit).  
 

Aan de 3-sprong, vlak voordat de beek naar 
rechts buigt, gaat u L over het bospad richting 
woningen.  Aan de 3-sprong loopt u RD omhoog. 
Meteen daarna aan de kruising RD. Steek boven 
bij groot wegkruis de doorgaande weg over en ga 
RD (Heidestraße).   Aan de 4-sprong gaat u verder 
RD (Heidestraße). Negeer zijweg links omlaag. 
Neem nu de eerste weg L (Lärchenweg). Negeer 
zijweg links. Vlak daarna gaat u RD over het 
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grindpad. Volg dan de klinkerweg langs de grote 
villa RD (Kiefernweg). Negeer zijweg links.   
 
5. Waar de klinkerweg eindigt, gaat u voor 
rood/witte paaltjes, R over de brede bosweg.  
 

(Een eind verder ziet u rechts de afrastering van een 
hoger gelegen voetbalveld).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD. Iets voorbij een 
rechts gelegen open stuk gaat u aan de volgende 
3-sprong L over de brede bosweg. Aan de 
kruising gaat u R over het smallere bospad.  Aan 
de ongelijke 4-sprong gaat u L over het 
bos/graspad. U passeert links een 
wildobservatiepost. Aan de T-splitsing gaat u R. 
(Hier liggen mogelijk bomen over het pad). Aan de 
volgende T-splitsing gaat u L over de brede 
bosweg en u loopt even verder langs de bosrand 
en akkers. Negeer bospad links. Meteen daarna 
aan de 4-sprong bij zitbank gaat u L over de 
asfaltweg. Negeer inrit links richting houten 

gebouw. Circa 100 m verder gaat u L het smalle 
rechte bospad omlaag. Beneden aan de T-
splitsing gaat u R over de brede bosweg. Steek 
de doorgaande weg over en ga L over het 
fietspad. Na 250 m passeert u links een huis (no. 
54). Vlak daarna gaat u bij verbodsbord R over de 
brede bosweg. Aan de 3-sprong bij zitbank RD. 
Aan de volgende 3-sprong bij open stuk bos gaat 
u L. Aan het eind komt u weer bij de 
parkeerplaats en het restaurant/bistro/Eiscafé, de 
sponsor van de wandeling, waar u binnen of op 
het terras nog iets kunt eten of drinken.  
 

(Een mooie plek om deze wandeling met o.a. Kaffee 
und Kuchen af te sluiten. Er is ook een kleine kaart 
met een goede prijs-kwaliteitverhouding. De bistro en 
het Eiscafé zijn van oktober tot Pasen alleen in het 
weekend open. Wilt u in het weekend ’s avonds de 
wandeling afsluiten met een etentje, dan kunt u het 
best even reserveren). 
  

 
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.   

 


