560. WEGBERG (Arsbeck) 13,7 km
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Tijdens deze vlakke en schaduwrijke boswandeling wandelt u door het Elmpterwald naar een mooi
gelegen bosven. Dan loopt u een mooi stuk langs de Rodebach tot aan de Dalheimermühle. U passeert het
dorp Rödgen en dan wandelt u tussen twee mooie vijvers door terug naar Arsbeck. Neem zelf proviand
mee, halverwege staan 2 schuilhutten. Aan het eind bij Haus Sell kunt u heerlijk eten van verse gerechten
uit eigen slagerij. (Vlak voor het bosven moet u een kort maar steil zandpaadje omlaag, neem eventueel
een wandelstok mee). Let op: Het restaurant is open van 11.30 tot 14.00 en dan vanaf 17.00 uur. Als u wat
wilt eten start dan voor 10.00 uur of na 14.00 uur. Maandag is gesloten evenals donderdagavond.
Startadres: Gaststätte Haus Sell, Helpensteinstrasse 1 Wegberg – Arsbeck.
Parkeer bij het restaurant op de parkeerplaats.
Wegberg bereikt u via Niederkrüchten of Wassenberg.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

13,67 km

3 uur

51 m

110 m

560. WEGBERG (Arsbeck) 13,7 km
1. Met uw rug naar het restaurant gaat u L langs
de Metzgerei en de parkeerplaats door de
Helpensteinstrasse. Aan het eind van het trottoir
RD over het grindpad langs de weg (Let op het
begroeide huis rechts). Steek aan het einde R de
Helpensteinstrasse over en ga L over het trottoir.
Ga aan het eind van de asfaltweg RD over het
gras langs een stenen gebouw naar de
verkeersweg. Steek de weg over en ga R over het
fietspad langs de muur. Volg het fietspad omlaag
tot waar de afrastering aan de rechterzijde
ophoudt.
2. Hier R de zandweg in en door de ijzeren poort.
Ga meteen L de veldweg in langs de bosrand.
Negeer een bosweg links en blijf de bosrand en
afrastering volgen. Bij een huis buigt de weg
naar links. Aan de kruising met 2 zitbanken RD
de straat in (St.Rochusweiler). Negeer een zijweg
rechts en aan de 3-sprong bij huisnr. 19 R. Aan
de T-splitsing L langs huisnr. 43 en volg RD het
voetpad. Aan de 3-sprong in het bos rechts
aanhouden. Negeer zijpaden rechts en aan de
kruising met boomstronk in het midden RD. Aan
de kruising met tweestammige boom RD (5).
Negeer een zijpaadje links. (Bij een open stuk
aan de rechterzijde kunt u R naar een oude
bunker gaan kijken).
3. Aan de schuine kruising met zitbank RD. Aan
de kruising voor een open heidegebied (Met
dennen en hekwerk) R het bospad in. Aan de Ysplitsing met 5-stammige boom L aanhouden
(Biggeler Uhrwald). Het pad loopt omlaag en aan
de schuine T-splitsing met een brede bosweg R.
Neem na 30m het eerste bospad L iets omhoog.
Volg geruime tijd het bospad en negeer een
zijpad links. Aan de T-splitsing met een bosweg
L. Aan de kruising met bordje Dalheimermühle R.
Aan de kruising met bord Naturschutzgebiet RD.

Negeer een zijpaadje rechts. Let op! In de bocht
waar het hoofdpad naar rechts buigt gaat u RD
een smal zandpaadje omlaag, doe voorzichtig,
het is erg steil! Beneden gaat u R. Steek het pad
over en ga door het struikgewas naar de veldweg.
4. Hier direct L langs het hoge talud. (Dit stuk
tussen punt 4 en 5 ziet u op het extra routekaartje).
Aan de 3-sprong R richting een groeve en na 25m
L het steile zandpaadje omhoog.
Boven R
aanhouden over de heuvel, het pad is onduidelijk
maar blijf links van de afgrond lopen. Let op!
Zodra u rechts beneden het ven ziet gaat u aan de
rechterzijde het steile zandpaadje omlaag.
Beneden komt u bij het prachtige ven, hier L over
het zandpad. Ga na 50m, net voorbij het ven, R
een smal bospaadje in. U komt uit aan een
kruising met tweestammige boom en rechts een
klein vennetje. Ga hier precies RD het bospaadje
omhoog. Boven komt u aan de T-splitsing met
voor u beneden het grote ven, hier L. (Iets verder
kunt u R een paadje omlaag lopen voor een blik
op het ven). Aan de Y-splitsing R aanhouden
door het naaldbos.
5. Aan de T-splitsing L over de bosweg. Negeer
een zijweg rechts. U komt aan een 3-sprong met
schuilhut (6km), hier R aanhouden (A7). Aan de
4-sprong RD (A7). Negeer zijpaden, de weg buigt
naar links en u komt weer aan een 3-sprong met
schuilhut, een prima pauzeplek na 7km. Hier R.
Aan de T-splitsing R het smallere bospad in.
Volg nu zeer geruime tijd dit mooie pad langs de
Rodebach, dan loopt het pad omhoog. Boven
aan de T-splitsing L. Volg geruime tijd het
kronkelende pad hoog boven de Rodebach. Het
pad loopt omlaag en aan de kruising met een
breder bospad RD. Aan de 3-sprong L over de
bosweg. Aan de T-splitsing L.

Negeer zijpaden en dan komt u aan de 3-sprong
voor de vijver bij de Dalheimermühle (9,5km).
6.
Hier R over de asfaltweg. Loop door de
tunnel en volg de weg 300m tot aan de kruising.
Hier L door de poort van het oude klooster. Loop
in de rechterhoek door de poort weer naar buiten.
Negeer de inrit links en volg de asfaltweg RD
door het bos. Bij een zitbank buigt de weg naar
rechts en blijf deze geruime tijd volgen. U
passeert een pompstation en dan komt u aan een
T-splitsing. Steek de weg over en ga R door de
Rödgenerstrasse. Negeer de zijweg rechts en
volg de weg RD omhoog langs huisnr. 76. Aan de
3-sprong net voor de kerk L (Bruchend). De
asfaltweg wordt een beklinkerde weg en voorbij
huisnr. 18 RD over het voetpad tussen de akkers
door. Aan de T-splitsing voor de bosrand L over
de asfaltweg.
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villa aan de overkant. Loop dan tussen de twee
vijvers door. Steek een beekje over en volg
verder het bospad. Negeer een zijpaadje links.
(Bij een zitbank kunt u links een motteheuvel
beklimmen).
(Een Motte is een kunstmatig
aangelegde aarden heuvel). Let op! Net vóór u het
bos uitloopt, bij een bord Naturschutzgebiet R het
bospad omlaag. Na enige tijd buigt het pad
rechts het bos in en wordt een smal paadje. Aan
de 3-sprong met boom in het midden L. Kort
daarna passeert u een mooie oude boom. We
houden de bosrand links van ons en bij een
groene afrastering R langs de afrastering. U
komt aan de verkeersweg. Steek de weg over en
ga L. Negeer meteen de zijweg rechts. Na 50m
heeft u rechts mooi uitzicht op de watertoren.
Volg de weg door Arsbeck en negeer de weg
links. Aan de 3-sprong bij huisnr. 9 R. Al snel
komt u weer bij het restaurant. U kunt er heerlijk
eten en kiezen uit gerechten uit eigen slagerij.

7. Neem het eerste voetpad R langs de vijver, bij
een zitbank heeft u prachtig uitzicht op de witte
Samenstelling route: Peter en Jolanda Munnichs.

Aureur: Jos Wlazlo
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden
gekopiëerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur
.

