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Tijdens deze  vlakke en rustige wandeling wandelt u over veldwegen en graspaden naar het gehucht 
Petersholz. Dan maakt u een boswandeling door het Helpensteinerbachtal tot de rand van Arsbeck. De 
terugweg gaat door een bos naar het dorp Klinkum. Dan loopt u dwars door de velden naar het dorp 
Brunbeck. Na 6 km en 8 km staat een zitbank. Neem zelf proviand mee.  
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,01 km  2.40 uur  20 m  25 m 
 

Startadres: Bauerncafé Jacobs-Hof, In Tüschenbroich 41, Wegberg – Tüschenbroich. 
Parkeer bij het restaurant op de parkeerplaats. Als deze vol is kunt u aan de achterkant parkeren of schuin 
tegenover naast de kerk. 
 

Tip: In het weekend kunt u de wandeling starten met een Frühstück. Open: woensdag t/m vrijdag van 11.30 
tot 19.00 uur. Zaterdag en zondag van 9  tot 21 uur. Maandag en dinsdag gesloten.  Vriendelijk prijzen. 

 
 

785. WEGBERG (Tüschenbroich) 12 km 
 

1.   Staande met uw rug naar de voorkant van het 
café gaat u L langs huisnr. 41a. Aan de 3-sprong 
voorbij huisnr. 53 gaat u R.  Steek voorzichtig de 
voorrangsweg over en loop RD over het brede 
graspad gelegen tussen akkers.  Aan de 4-sprong 
gaat u L over de smalle asfaltweg.  Aan de 
kruising bij wegwijzer gaat u RD richting 
Niederkrüchten.  Aan de 4-sprong met graspad 
gaat u R over het graspad richting bosrand.  Volg 
RD het graspad langs de bosrand en tussen de 
akkers door. Aan de kruising gaat u L over de 
grindweg richting windturbines.  Vlak voor de 
doorgaande weg buigt de grindweg naar rechts.  
 

2.   Na 100 m bij witte berkenboom steekt u L de 
doorgaande weg over. (U moet hier even door de 
berm lopen. Kijk goed uit als u omlaag loopt bij de 
berm aan de overkant)  Loop dan RD over de 
veldweg langs een dennenplantage.  Aan de T-
splitsing gaat u R over de smalle asfaltweg 
richting huizen. U komt in het gehucht 
Petersholz. Aan de kruising gaat u RD over de 
doodlopende weg. Meteen voorbij de derde 
houten elektriciteitspaal gaat L over het bospad.  
Negeer zijpaden. Steek voorzichtig de spoorlijn 
over en volg verder de bosweg. Aan het eind 
buigt het pad naar rechts. Volg nu geruime tijd de 
bosweg. Aan de T-splitsing gaat u L. Na 200 m 
buigt het pad naar rechts. Negeer zijpad links en 
volg het pad omlaag door het berkenbos. Steek 
beneden het beekje Helpensteinbach over en volg 
het bospad.  
 

3.   Vlak daarna gaat u aan de kruising L over het 
brede graspad.  Aan de Y-splitsing bij afgekalfde 
boom gaat u L.  Aan de volgende Y-splitsing gaat 
u R over het bospaadje.   Aan de T-splitsing gaat 
u R over het brede graspad langs de bosrand.  
Het pad buigt naar rechts het bos in en ga dan na 
50 m L het bospad door het naaldbos omlaag.  

Aan de 3-sprong gaat u L omhoog.  Aan de 
volgende 3-sprong gaat u weer L.  
 

4.   Aan de 3-sprong bij  zitbank, een fijne 
pauzeplek na 6 km, gaat u R over de grindweg.   
Aan de asfaltweg gaat u L. Aan de voorrangsweg 
gaat u R over het fietspad langs 3 huizen.  Na 100 
m gaat u bij verbodsbord  L over de grindweg.  
Negeer graspad links.  Aan de kruising van 
graspaden gaat u R over het graspad richting  
bomenrij.  Steek voorzichtig de spoorlijn over en 
volg het pad RD langs een dennenplantage.  U 
passeert een uitkijkhut en ga 20 m verder aan de 
kruising R over de smalle asfaltweg.  Neem nu 
het eerste brede graspad L richting bos.  Negeer  
bospad rechts en volg geruime tijd RD de 
bosweg.  Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R 
over de smalle asfaltweg richting huizen. Aan de 
kruising bij zitbank gaat u L. Aan de 3-sprong 
gaat u R en u komt in het dorp Klinkum.  
 

5. Steek de doorgaande weg over en loop RD  
(Stoppenweg) over de asfaltweg. Aan de 4-sprong 
naast huisnr. 157 gaat u RD over het brede 
graspad, dat u geruime tijd RD volgt. Aan de 
kruising van veldwegen RD.  Na geruime tijd gaat 
u aan de volgende kruising RD over de smalle 
asfaltweg.  Let op!  Na 200 m gaat u beneden L 
over het graspad richting huizen.  Aan de  
asfaltweg gaat u RD door het dorp Brunbeck. Aan 
de kruising bij wegkruis gaat u R. Steek de 
drukke voorrangsweg over en loop RD over de 
asfaltweg. Aan de T-splitsing gaat u R en u loopt 
weer Tüsschenbroich binnen.  
 

(Tegenover huisnr. 30 kunt u even L het bospad 
inlopen en dan ziet u  na 30 m links een mooi 
beekje).   
 

Negeer zijwegen en voorbij de Heilige Geest kerk 
(1932) komt u weer bij het café waar u binnen of 
op het terras nog iets kunt eten of drinken. 

 
Auteur: 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 
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 

                                       


