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Ten oosten van Maria Hoop ligt net over de Duitse grens het plaatsje Waldfeucht. Tijdens deze  vlakke en 
gemakkelijke wandeling wandelt u even over de oude stadswal en langs een oude motteheuvel. Dan 
passeert u het dorpje Brüggelchen en loopt u door het dal van de Waldfeuchter Bach naar de rand van het 
dorp Haaren. U passeert een mooie boskapel en via de Grensweg komt u bij Bistro Atlantis waar u iets kunt 
drinken.  Iets verder passeert u Het Berghoes.  De terugweg passeert u een bijzondere begraafplaats en 
dan loopt u door het mooie dal van de Kitschbach.  U loopt door een leuk bos en via veldwegen komt u 
weer bij het begin.  U kunt de route inkorten tot 8 km. 
 

Startadres: Makrtplein, Brabanter Strasse 65, Waldfeucht. 
U kunt op het Marktplein gratis parkeren. 
 

U kunt ook starten bij Cafe ’t Berghoes, Haarenderweg 1, 6105 AW Maria Hoop. Start dan vanaf punt 4. 
 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,36 km  2.55 uur  29 m  58 m 

 
 

797. WALDFEUCHT 13,4 km – 8 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van huisnr. 65 gaat 
u L. Neem dan bij waterpomp en voor de St. 
Lambertuskerk, daterend uit circa 1500, de eerste 
weg L (Mühlenstraβe) richting Heinsberg. Negeer 
bij mooie hoeve zijweg rechts (Löffelstraβe) en 
zijweg links (Rochusstraβe). Vlak daarna gaat u R 
(Stadtbefestigung) over het pad.  
 

(Hier stond tot 1945 de stadspoort “Untertor”. U loopt 
nu over de oude stadswal. De eerste stadswal 
ontstond na 1200 en behield na 1370 de huidige 
vorm. De twee stadspoorten werden in 1945 vernield. 
Voor meer info zie infobord).  
 

Aan de asfaltweg gaat u L langs huisnr. 93.  Let 
op! Meteen voorbij huisnr. 84 gaat u R over het 
smalle pad dat even verder gelegen is tussen 
twee hagen. (U loopt hier weer over de stadswal). 
Aan de asfaltweg gaat u L langs huisnr. 44.  Aan 
de kruising bij wegkruis en zitbank gaat u R 
(Roermonder Straβe).  Aan de 3-sprong RD. Aan 
de kruising gaat u bij verbodsbord RD.  Aan de 4-
sprong gaat u R over de smalle asfaltweg. U 
steekt de Waldfeuchter Bach over.  
 

(Rechts ligt de grote vijver genaamd Kahnweiher, die 
afhankelijk van het jaargetijde slecht te zien is).   
 

Vlak daarna gaat u L over de asfaltweg richting 
motte Bollenberg.  Een eind verder passeert u 
links de  motte (heuvel) Bollenberg (9e eeuw), die 
nog helemaal intact is. Via klinkerweg loopt u het 
dorpje Brüggelchen binnen.  
 

2. Aan de voorrangsweg gaat u L. Meteen daarna 
gaat u R (Schiersweg) en u passeert meteen de 
Dorfhalle.  Aan de 3-sprong gaat u R 
(Baumgartenstraβe).  Tegenover huisnr. 43 en 
vlak voor huisnr. 46 gaat u L over het (gras)pad.  
Waar de achtertuin eindigt, loopt u RD over het 
graspad.  Steek de veldweg over en loop RD over 
het graspad.  Aan de T-splitsing bij bosrand gaat 
u L.  Aan de asfaltweg gaat u R over de grindweg. 
Steek de asfaltweg over en loop RD over het 
graspad met rechts van u een haag.  Steek bij  
dennenboom de volgende asfaltweg over en volg 
RD het graspad gelegen tussen akkers. Ga aan 
het eind door het klaphek en ga dan L over het 
pad met rechts van u een sloot. Via houten brug 
steekt u een moerassig gebiedje over waardoor 
de Waldfeuchter Bach loopt, die hier vlakbij in de 
Kitschbach stroomt. Via klaphek verlaat u het 
weiland.  
 

3. In Haaren aan de brug over de Kitschbach en 
bij groot wegkruis gaat u L over de asfaltweg.  
 

(Degene die  8 km loopt, gaat hier R de brug over . 
Na 100 m. gaat u bij wegwijzer, infobord en 3 
zitbanken R over de veldweg richting 
Waldfeucht/Brüggelchen. Ga dan verder bij **** in 
punt 5).  
 

Steek de voorrangsweg over en ga L.  Neem dan 
de eerste weg R (Erksweg).  Negeer zijwegen en 
volg de licht stijgende weg RD. Voorbij huisnr. 16 
gaat u bij verbodsbord RD over de grindweg en u 
verlaat Haaren.  Vlak daarna gaat u R de 
veldweg/graspad omhoog richting Kapelle. 10 
meter vóór zitbanken en de boskapel  (1981) gaat 
u L het bospad in.  Aan de T-splitsing gaat u R en 
u passeert de rechts staande stenen grenspaal 
344 E. (U loopt hier even over Nederlands 
grondgebied). Bij betonnen grenspaal nr. 344 G 
loopt u weer het bos in. Aan de T-splitsing bij 
woning gaat u R over de veldweg. (U bent weer in 
Duitsland) Voor woning met huisnummer 10 gaat 
u L over het graspad.  Bij huisnr. 20, stenen 
grenspaal 347, verkeersspiegel en 
wandelknooppunt 87 loopt u R door de  weg. Aan 
de kruising gaat u RD en aan de T-splitsing L 
door de Alter Klauser Kirchweg. Bij huisnr. 18 
passeert u Bistro Atlantis voor een pauze.  Loop 
RD en waar rechts de parkeerplaats eindigt gaat u 
L de veldweg/voetpad in.  Aan de T-splitsing gaat 
u R over de veldweg.  Aan de 3-sprong gaat u RD 
(ruiterroute 83) met links van u de bosrand.  
(Schuin rechts voor u ziet u de kerk in Haaren).  Aan 
de 3-sprong voor het eerste links gelegen huis 
(nr.6) gaat u bij grenspaal 348 RD over de 
asfaltweg. 
 

4. Aan de kruising in Echterheide bij het gezellige 
op Nederlands grondgebied gelegen eetcafé ’t 
Berghoes gaat u R.  
 

(Een leuke pauzeplek met mooi terras. Aan de zijkant 
van het café is een honden lounge bar).  
 

De asfaltweg buigt naar rechts. U passeert links 
het kerkhof van de Duitse plaats Haaren met 
allemaal dezelfde kruisen.   
 

(Opvallend is dat hier echtparen op hun eigen 
“perceeltje” begraven liggen).  
 

Aan de 4-sprong gaat u L omlaag.  Beneden aan 
de T-splitsing gaat u R over de doodlopende weg.  
Vlak voor de brug gaat u R over het grindpad met 
links van u de Kitschbach.  Blijf het pad langs de 
beek volgen.  Aan de T-splitsing gaat u L de brug 
over en volg de bosweg. Let op!  Vlak vóór het 
grote schoolplein gaat u R het steile bospaadje 
langs de muur omlaag en volg dan het pad RD 
verder langs de muur.   
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Eind pad bij trap L met links van u de voorkant 
van de Secundarschule Haaren. Aan de kruising 
bij wegwijzer gaat u R richting Waldfeucht/ 
Brüggelchen.  Aan de 3-sprong  loopt u bij 
verbodsbord RD (Hirtenweg).  Negeer zijpaden en 
volg geruime tijd de weg RD.  
 

5.  Aan de T-splitsing bij wegwijzer steekt u de 
asfaltweg over en loopt u bij infobord en 
zitbanken RD over de veldweg richting 
Waldfeucht/Brüggelchen met rechts van u een 
natuurgebied waarin  mogelijk galloway runderen 
grazen. **** Negeer bospad links. Even verder 
buigt de veldweg naar rechts.  Via bruggetje 
steekt u de Kitschbach over en ga dan meteen L 
over het bospad met links van u de beek. Aan de 
T-splitsing gaat u R. Neem dan het eerste 
bospaadje L.  Na 50 m. gaat u aan de 3-sprong R.  
Aan de smalle asfaltweg gaat u L. Meteen daarna 
gaat u R over het graspad.  Het pad buigt rechts 
langs de bosrand.  Let op! Na 150 m (dit is 10 m 
voorbij klein weiland) gaat u L het eerste bospaadje 
in. Steek via het bruggetje de Frilinghovener 

Bach over en volg verder het bospad.  U verlaat 
het bos en volg RD het brede graspad met links 
van u afrastering.  
 

6. Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u L.  Steek de 
doorgaande weg over en loop RD over de 
veldweg/graspad. Aan de 4-sprong gaat u RD 
over de asfaltweg en u passeert links een 
boerderij. (Voor u ziet u windturbines nabij 
Saeffelen). Aan de volgende 4-sprong gaat u R 
over de veldweg/graspad.  Aan de kruising van 
graspaden gaat u L.  Aan de volgende kruising 
loopt u RD over de asfaltweg richting dorp.  Aan 
de T-splitsing bij wegkruis gaat u L. Meteen 
daarna tegenover huisnr. 10 gaat u R over de 
klinkerstroken (inrit). Voor de ingang van 
boerderij gaat u R over het pad en u loopt weer 
over de oude stadswal.  Aan de 4-sprong gaat L 
over de klinkerweg.  Aan de kruising bij waterput 
gaat u RD (Marktstraβe) over de brede 
klinkerweg. Negeer zijwegen en u komt weer op 
de Markt. 
 

  
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.   
 
 


