684 BINGELRADE 13,8 km – 10 km – 7 km
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Tijdens deze vrij vlakke en gemakkelijke grenswandeling wandelt u over paden en rustige wegen naar het
dal van de Rodebach. Dan loopt u door het natuurgebied naar de Schinveldse Bossen waar u een heuvel
beklimt met boven mooi panorama en een meertje. De terugweg gaat door het Duitse dorpje Mindergangelt
en door de bossen langs Wildpark Gangelt. Ook loopt u even door het dorpje Jabeek. Onderweg staan
genoeg zitbanken. Halverwege kunt u iets drinken bij restaurant De Lier, op zaterdag kunt u hier in de
zomer naar het zweefvliegen kijken. Aan het eind is een fijn terras en speelveld. U kunt de route inkorten
tot 10 km of 7 km.

blz 2 van 3
GPS-afstand 13800 m, looptijd 2.50 uur en hoogteverschil 35 m.
Startadres: Gasterie Hedelfinger, Quabeeksweg 1, Bingelrade.

684 BINGELRADE 13,8 km – 10 km – 7 km
1. Met uw rug naar de Gasterie gaat u L
(Quabeekweg). Na 200 m gaat u L (Lindepad) het
betonnen voetpad langs de Quabeeksgrub
omlaag met voor u de kerktoren in Jabeek. Via
stenen trap steekt u de Quabeeksgrub over en
volg dan het grindpad langs de regenwaterbuffer
Jabeek. Voorbij klaphek gaat u R. Even verder
buigt het pad naar links en loopt u via het viaduct
onder de doorgaande weg door. Volg na het
viaduct het pad parallel aan de Quabeeksgrub.
Het betonnen pad wordt een asfaltweg. Let op! Na
10 m (10 m voor bordje “”Eigen weg”) gaat u R over
het brede graspad gelegen tussen weilanden.
Aan de Y-splitsing gaat u L het holle bospad
omhoog. Beneden aan de 4-sprong loopt u RD de
asfaltweg omhoog. Boven aan de 3-sprong gaat u
R omhoog. Steek de voorrangsweg over en ga
meteen L (Streekweg) over de asfaltweg, die even
verder een veldweg wordt.
(Voor u ziet u de kerktoren van de St. Eligiuskerk
(1889-1890) in Schinveld. Schuin links voor u ziet u
de 85 m hoge windturbines, die tussen de Duitse
plaatsjes Saeffelen en Waldfeucht staan, die vlakbij
Koningsbosch liggen).
Beneden bij infobord loopt u RD (zwart) over de
doodlopende asfaltweg. Aan de verharde 3sprong bij infobord gaat u RD onder het viaduct
door met beschilderingen van Suske en Wiske.
(Vlak na het viaduct staat rechts tussen twee
lindebomen een mooi wegkruis).
Aan de T-splitsing in de buurtschap Etzenrade
gaat u R. Vlak daarna neemt u de eerste weg L
(Bredestraat) omlaag en loopt u het dal van de
Rodebach binnen.
2. Via de brug bij grenspaal no. 272 steekt u de
Rodebach/Roode Beek over.
(Degene, die 7 km loopt, steekt hier RD de brug over
en gaat meteen L over de smalle asfaltweg. Waar de
asfaltweg naar rechts buigt, gaat u L over het
bospad. Even verder passeert u enkele rood/witte
paaltjes. Ga dan verder bij **** in punt 5).
(Als hier bij de brug het gras niet te hoog staat langs
de beek, dan kunt u hier R het graspad nemen met
links van u de Rodebach. Loop onder het viaduct
door en loop verder over het graspad met links van u
de beek. Bij houten brug en infobord gaat u R. Ga
dan verder bij punt 3).

Aan de kruising meteen na de brug gaat u RD de
asfaltweg omhoog. Een eind verder passeert u
de ingang van Wildpark Gangelt. Meteen voorbij
de rechtsgelegen vijver gaat u R over het bospad.
Aan het eind van het pad gaat u L onder het
viaduct door. Aan de 3-sprong na het viaduct
gaat u R over de smalle asfaltweg met links een
parkeerplaats en rechts de Rodebach/Roode
Beek. Steek bij de 2 bruggen (auto+fietsbrug) de
kruising over.
(Degene die 10 km loopt, gaat hier aan de kruising L.
De voorrangsweg buigt naar rechts. Negeer eerste
weg L (Wildpark). Neem de tweede weg L (Am
Wald). Aan de T-splitsing gaat u L. Ga dan verder bij
punt 5).
3. Loop RD met rechts van u de beek. Neem de
eerste brug R. Loop RD en volg het pad dat naar
links buigt.
(Mogelijk komt u grazende Schotse Hooglanders
(runderen met horens) tegen. Loop dan even RD tot
achter de bomenrij en ga dan links).
Aan het eind van de bomenrij gaat u R over het
pad. (Voor u ziet u weer de kerk in Schinveld). Ga bij
veerooster door het klaphek en volg geruime tijd
het brede pad RD (blauw/roze) door de
bomenlaan. Aan de kruising bij parkeerplaats en
picknickbanken gaat u L (blauw/roze) over de
asfaltweg. Via de stenen pilaren loopt u het
natuurgebied Roode Beek binnen. Via brug steekt
u weer de Roode Beek over en volgt u de
asfaltweg RD (blauw/roze). Na 100 m gaat u bij 2
kleine schanskorven en infobord R over het
brede bospad. Negeer meteen bospad rechts. Bij
de heuvel gaat u L het grindpad tussen de
zwerfstenen omhoog en loop tot boven op de
heuvel.
(Boven op de heuvel bij het Bovenmeer (73,70
N.A.P.) heeft u rondom mooi uitzicht over het
natuurgebied Roode Beek. Hier ziet u o.a. de
kerktoren in de Duitse plaats Gangelt. Mogelijk ziet u
beneden op het grote grasveld grazende Schotse
hooglandrunderen).
Loop hetzelfde pad terug en ga na 50 m L het
brede (gras)pad omlaag.
Beneden aan de bosrand gaat u L over het pad.
Aan de 3-sprong gaat u L (rood/geel) over/langs
het asfalt- fietspad.

blz 3 van 3
4. Aan de T-splitsing gaat u L over de asfaltweg.
(Als u wilt pauzeren, kunt u hier R naar restaurant De
Lier lopen. Op het achterterras ziet u mogelijk
zweefvliegtuigen, die d.m.v. een lier omhoog
getrokken worden).
Ga nu meteen R (geel-blauw) over het pad
richting Gangelt en steek het veerooster over.
Volg nu RD het pad met rechts een loods van het
zweefvliegveld.
(Even verder ziet u rechts het vliegveld van de Eerste
Limburgse Zweefvlieg Club (1934)).
Voorbij
twee
hogergeplaatste
zitbanken,
bruggetje, infobordje en veerooster loopt het pad
door het Nieuwe en Oude Moeras. Na vlonderpad
loopt u bij de grenstenen nr. 269 D Duitsland
binnen. Voorbij volgende vlonderpad over het
Rodebach steekt aan de 3-sprong bij smalle
asfaltweg RD de brug over. Negeer meteen bij
zitbank smalle asfaltweg links en loop verder RD
over de asfaltweg.
Aan de kruising bij
schanskorfje en infobord gaat u L over het brede
pad door de bosrand. Aan de T-splitsing gaat u R
de smalle asfaltweg omhoog. Aan de 3-sprong
gaat u L (roze/blauw). Aan de voorrangsweg in
Mindergangelt gaat u L. Neem nu voorbij groot
muurkruis en bij twee zitbanken de weg R (Am
Wald) omhoog. Aan de 3-sprong bij speeltuintje
gaat u RD.
5. Aan de kruising bij huisnr. 23 gaat u L over het
brede bospad. Aan de 3-sprong gaat u R. Aan de
smalle asfaltweg gaat u L met links de bosrand
en rechts akkers. Negeer veldweg schuin rechts
omhoog. De asfaltweg buigt bij wilduitkijkpost
naar links en via viaduct loopt u onder de
voormalige
“neutrale
weg”
Brunssum–
Koningsbosch door.
(Deze doorgaande weg lag op Duits grondgebied en
werd door Rijkswaterstaat tot 2002 onderhouden).
Volg nu RD de smalle asfaltweg door het bos.
(Even verder ziet u links de achterkant van het
wildpark Gangelt).

(Een eindje verder passeert u een schuilhut met
zitbanken met uitzicht op de speeltuin van het
wildpark Gangelt).
Let op! In de dalende asfaltweg die beneden naar
links buigt, gaat u in de bocht R over het bospad.
20 meter verder passeert u enkele rood/witte
paaltjes.
****Aan de 3-sprong voorbij zitbank
gaat u L (zwart) over de veldweg. Meteen na de
brug gaat u R over het graspad met rechts van u
de gekanaliseerde Rodebach. Aan de asfaltweg
bij volgende brug loopt u RD. Meteen daarna bij
zitbank gaat u R over het pad met rechts de beek.
Aan de volgende brug bij picknickbank en
infobord gaat u L over het betonnen voetpad,
gelegen tussen afrasteringen, met voor u de
e
e
kerktoren (2 helft 15 eeuw) van de Gertrudiskerk
in Jabeek. Ga door het klaphek en ga L door het
weiland. Via volgende klaphek volgt u het
betonnen voetpad verder RD.
6. Aan de asfaltweg in Jabeek gaat u L. Meteen
daarna gaat u R over de klinkerweg met rechts de
Quabeeksgrub. Aan het einde van deze
klinkerweg steekt u R de brug over en ga dan L
over het klinkerpad. Aan de asfaltweg gaat u RD.
Bij bijzonder wegkruis en Mariabeeld 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
omgekeerde Y-splitsing gaat u R.
Aan de
kruising gaat u L over de asfaltweg, die meteen
een betonnen voetpad wordt. Loop even verder
onder het viaduct door. Boven buigt het pad naar
rechts. Vlak daarna gaat u L door het klaphek.
Volg nu geruime tijd het voetpad langs de
Quabeeksgrub en de regenwaterbuffer Jabeek
met voor u de Lambertuskerk (1935) in
Bingelrade. Aan de asfaltweg gaat u R en u komt
weer bij de gezellige gasterie, de sponsor van
deze wandeling, waar u binnen of op het terras
nog iets kunt eten of drinken. Proef eens een
heerlijke wafel.

Aan de 3-sprong gaat u L over de asfaltweg.
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.

