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Ten noorden van Schinveld en Gangelt ligt het Duitse plaatsje Breberen. Tijdens deze gemakkelijke 
wandeling, wandelt u door velden naar de rand van het dorp Saeffelen en dan volgt u de Saeffelerbach via 

het Naturlehrpfad door het natuurgebied Höngener und Saeffeler Bruch. U komt vervolgens in het dorp 
Höngen, waar u kunt pauzeren. Dan maakt u een rondje door natuurgebied Saeffelerbruch. De terugweg 
gaat via het dorpje Großwehrhagen en dan loopt u weer een mooi stuk langs de Saeffelerbach door het 
natuurgebied. Ook passeert u 2 mooie kapellen. Neem zelf proviand mee, er staan enkele zitbanken 
onderweg. De windmolen is van april tot oktober op zondag in bedrijfU kunt kiezen uit 3 afstanden.  
 

 
 
Startadres: Café Aan de Müehle, Waldfeuchter Straße 998, Gangelt – Breberen. Maandag gesloten.  
Breberen bereikt u vanaf de A2 via afslag Nieuwstadt – Tüddern.  Type in voor navigatie: Waldfeuchter Straße 23, 
u ziet dan al voor u de molen. Parkeer naast het café. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,33 km  2.55 uur  30 m  31 m 
 

 
 

810. GANGELT – Breberen 14,3 km – 10,5 km – 6 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u 
R langs de molen. Aan de T-splitsing gaat u L.  
Aan de 4-sprong, voorbij wegkruis en zitbank, 
gaat u R en volg de smalle asfaltweg geruime tijd 
RD met rechts van u 16 windturbines (11-2022). 
Bij de laatste links staande woning, met groot 
Mariabeeld boven garages, loopt u verder RD. 
Aan de kruising gaat u L.  
 

(Links ziet u de St. Maternuskerk in Breberen en 
rechts de St. Luciakerk in Saeffelen).    
 

Negeer veldweg links richting oranje 
gasleidingpaal. 50 m verder gaat u R over het 
brede graspad gelegen tussen akkers. Aan de T-
splitsing gaat u  L en negeer vlak daarna graspad 
rechts.  Steek de doorgaande weg over en loop 
RD langs het hoogspanningsstation Saeffelen. 
Waar de smalle asfaltweg naar rechts buigt, loopt 
u RD over het graspad en loop even verder de 
berm omlaag. Beneden gaat u R over de smalle 
asfaltweg met links de bosrand.  Aan de 3-sprong 
gaat u RD en u passeert het voormalig 
voetbalveld van SV Höngen-Saeffelen 1996 e.V.. 
Aan de 4-sprong bij zitbank en wegkruis in 
Saeffelen  gaat u L (fietsroute 53) het brede 
fietspad omlaag. Beneden voor de brug gaat u bij 
verbodsbord R.  
 

(Degene, die 6 km loopt, loopt hier RD verder over 
het fietspad. Aan de kruising gaat u L richting 
Broichhoven. Ga  dan verder bij **** in punt 4) 
 

2. Vlak daarna steekt u via de brug de 12,7 km 
lange Saeffelerbach over en ga meteen R over het 
pad met rechts van u de  beek, een zijbeek van de 
Roode Beek. Volg nu geruime tijd dit pad door 

het natuurgebied Höngener und Saeffeler Bruch. 
(Aan dit Naturlehrpfad staan enkele infoborden).  Na 

1,2 km bij trap en tunneltje buigt het pad naar 
links en wordt een eind verder een asfaltpad dat 
naar links buigt. Aan de asfaltweg gaat u R (fr. 43) 
omlaag en via het tunneltje loopt u Höngen 
binnen. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD.   
 

(Degene, die 10,5 km loopt, gaat hier L (Gastesweg) 
Ga dan verder punt 4).  
 

Aan de ongelijke 4-sprong bij de Sankt 
Lambertuskerk (1952) gaat u RD (Kirchstraβe).   
 

(De oude kerk werd aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog verwoest. Alleen het koor is nog van 
deze kerk. De kleine kerk, die te bezichtigen is, heeft 
bijzondere glas-in-lood ramen. Zie voor meer info 
infobordje bij ingang. De 29 m hoge kerktoren werd in 
1960 gebouwd. Toen in 1963 de klokken werden 
geleverd bleken deze te groot te zijn voor deze 
smalle toren. De klokken hangen nu aan jukken. Bij 
het luiden van de klokken (prachtig geluid) “wiebelt” 
de toren).  
 

U passeert het oorlogsmonument waar veel 
namen van gevallenen en vermisten staan 
vermeld.  
 

(Tegenover het monument ligt café Miep & Konrad 
Dreissen, dat in het weekend de hele dag open is).  
 

 

Aan de voorrangsweg bij Gasthof Peters en 
muurkruis links aanhouden (U loopt dus RD). 
Na 150 m gaat u, meteen voorbij kapsalon 
Dahlmanns en huisnr. 20, gaat u R over de smalle 
asfaltweg, die bij verbodsbord een veldweg 
wordt.  

http://aandemuehle.de/
http://aandemuehle.de/


  blz 3 van 3 

 

Aan de 4-sprong bij bord “Naturschutzgebiet” 
gaat u RD met rechts het natuurgebied.  Bij de 
kapel Maria unter den Linden (1988) en zitbank 
wordt de veldweg een asfaltweg, die u RD volgt.   
 

3. Negeer zijwegen en u passeert na 250 m 
Altenheim St. Jozef en dan passeert een zitbank, 
geluksplekje 19 en loopt u RD door het 
Buchenwald. Aan de T-splitsing in het bos gaat u 
R (fietsroute 43). Aan de 3-sprong gaat u RD en 
steek via brug weer de Saeffelerbach over en ga 
dan meteen aan de 4-sprong R met rechts van u 
de beek en het natuurgebied. Aan volgende  
4-sprong gaat u R en u via brug steekt weer de 
Saeffelerbach over. Aan de T-splitsing bij 
Altenheim St. Jozef gaat u L (Hier bent u al 
geweest). Waar de asfaltweg naar rechts buigt 
(Klosterpfad) gaat u RD en loop rechts langs de 
kapel Maria unter den Linden. Loop RD en aan de 
4-sprong gaat u L over het bospad, dat na 50 m 
naar rechts buigt. Steek de asfaltweg oever en ga 
bij  huisnummer 6 R. Na 50 m, meteen voorbij 
huisnr. 4, gaat u L (Lambertusstraβe) over de 
smalle asfaltweg.  Negeer zijpaden. Aan de 3-
sprong bij huisnr. 16 gaat u L. Bij bord 
“Naturschutzgebiet” loopt u RD over het graspad 
en ga meteen R over het pad met rechts van u de 
haag en links de bosrand.  (Schrik niet voor de 
blaffende hond!).  Het pad buigt naar rechts en 
wordt een breed graspad. Aan de ongelijke 4-
sprong gaat u nu RD (Gastesweg).   
 

4. Na 50 m, vóór het witte huis met nr. 5, gaat L 
over het brede graspad langs de garage en haag.  
150 m verder bij enkele berkenbomen buigt het 
graspad naar rechts met links de doorgaande 
weg.  Na 500 m, vlak voor de rotonde, gaat u L en 
steek de voorrangsweg over en dan RD over de 
smalle asfaltweg met rechts van u een talud en de 
doorgaande weg. Aan het einde van deze smalle 
asfaltweg, bij huisnr. 1b, gaat u in 
Groβwehrhagen RD (Kreisstraβe/K15) over de 
doorgaande weg 

 

(Hier staat links van huisnr. 1 B een zitbank en 
wegkruis. Lees eens de bijzondere tekst onder het 
wegkruis).  
 

 

Na bijna 100 m gaat u aan de 4-sprong bij 
wegkruis L (Kapellenstraβe) en u loopt 
Groβwehrhagen binnen.  
 

(Bij huisnr. 13a passeert u een oude waterput en 
zitbank).  
 

Aan de 4-sprong voor Mariakapel (1883/zie 
infobordje) met het leuke torentje, zitbanken en 
het grote Mariabeeld (1854) op zuil (1904) gaat u L 
over de klinkerweg. Meteen daarna wordt de 
klinkerweg bij verbodsbord een veldweg.  Voorbij 
de sloot met een rij bomen loopt u RD over het 
brede bospad.  Aan de T-splitsing bij trafokast 
gaat u R over de smalle asfaltweg met links van u 
het natuurgebied Höngener und Saeffeler Bruch, 
waar u in het begin van de wandeling doorheen 
bent gelopen. Aan de 3-sprong gaat u RD richting 
Saeffelen/Breberen. Negeer veldweg rechts 
omhoog. Steek bij wegkruis de voorrangsweg 
over en loop RD richting Broichhoven. **** U 
loopt nu Höngen-Dieck binnen en een eindje 
verder Broichhoven. Voorbij huisnr. 69 gaat u bij 
trafohuisje, zitbank en verbodsbord L (fietsroute 
54) de smalle asfaltweg omlaag.   
 

5.  Beneden voor de brug gaat u R over het pad 
met links van u de Saeffelerbach. Volg geruime 
tijd dit pad RD door het natuurgebied Höngener 
und Saeffeler Bruch en u passeert 3 zitbanken. 
Aan de asfaltweg gaat u L. Negeer meteen zijpad 
rechts.  Aan de T-splitsing gaat u bij verbodsbord 
L (fietsroute 53).  Let op!  Na 150 m gaat u R het 
graspad omhoog met rechts en links van u een 
akker. Boven aan de doorgaande weg gaat u L. 
Vlak daarna gaat u R over de veldweg richting de 
16 windturbines.  Aan de 4-sprong van graspaden 
gaat u RD.  Aan de asfaltweg gaat u R.  Aan de  
4-sprong gaat u L omhoog en u passeert meteen 
links weer de zitbank en het wegkruis. Boven aan 
de 3-sprong gaat u R over de smalle asfaltweg en 
na 50 m komt u bij de  windmolen en het café Aan 
de Müehle, de sponsor van deze wandeling, waar 
u binnen of op het leuke terras iets kunt eten 
drinken o.a. een lekker stuk vlaai met koffie of 
een broodje gezond. U kunt hier ook 
ontbijten/brunchen. (U kunt er niet pinnen!) 

 
Van 1842 tot 1961 was de torenwindmolen “Breberer Mühle” in bedrijf. Het molentje boven op de molen zorgt 
ervoor dat de grote wieken van de molen in de juiste windstand staan. De muren van de 17 m hoge molen zijn 
beneden 1,70 m dik en boven 0,50 m dik.  De wieken zijn 21 m lang. Op zaterdagmiddag kunt u, indien geopend, 
de molen bezoeken. Voor meer info molen zie infobord bij molen. 

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.   

 

 
 


