811. GANGELT – Stahe 11,8km
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blz 2 van 3
Ten noorden van Schinveld ligt in de Duitse gemeente Gangelt het buurtschap Stahe. Tijdens deze
gemakkelijke en afwisselende wandeling wandelt u door een mooi bos naar een militair oefenterrein en dan
loopt u door de velden naar de Schinveldse bossen. Hier passeert u een mooie vijver en dan volgt u een
prachtig ruig stuk door een mooi natuurgebied in het dal van de Rodebach. In de Schinveldse bossen komt
u mogelijk Galloway runderen tegen. Vanaf boerderij Heringshof wandelt u over gemakkelijke paden terug
naar het beginpunt. In de winter en tijdens zeer natte periodes is het in de bossen vochtig en nat, doe dan
hoge wandelschoenen aan. Neem zelf proviand mee voor onderweg. U kunt de wandeling beginnen met
een lekker ontbijt in het café.
Startadres: Café Am Rodebach, Knuppstrasse 9, Gangelt – Stahe. U kunt in de straat parkeren.
Gps afstand: 11800m, Looptijd: 2.30, Hoogteverschil: 32m

811. GANGELT – Stahe 11,8km
1. Met uw rug naar het café gaat u R. Negeer
veldweg rechts. Aan de 4-sprong bij brug gaat u L
over de smalle asfaltweg (fietspad) richting
Gillrath/Geilenkirchen. Vlak voor huisnr. 20a in
Gillrath gaat u R over de smalle asfaltweg. Aan
de kruising gaat u RD de veldweg omhoog.
Boven aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L en
een eind verder loopt u Gillrath weer binnen. Aan
de T-splitsing gaat u R. Voorbij de mooie tuin
van het laatste huis (nr. 49) en bij het bord “Einde
bebouwde kom Gillrath” gaat u R. Meteen daarna
gaat u L over het pad met rechts van u de
bosrand en links een akker. Volg dit pad geruime
tijd RD langs en door de bosrand. Aan de smalle
asfaltweg gaat u R. Vlak daarna aan de 3-sprong
bij kapel (Hubertuskapel 2015) en twee zitbanken
loopt u RD over de bosweg. Aan de 4-sprong met
stenen wegkruis gaat u L (A4). Aan de Y-splitsing
gaat u L over het ruiterpad. Na 10 m. gaat u
tussen de houten reling door en volg het pad met
rechts van u de houten reling. (U loopt dus niet bij
het paarden verbodsbord het pad omhoog). Volg nu
het pad, dat na 30 m. de houten reling verlaat, RD.
Bij “zandkuil” gaat u verder RD over het bospad.
2. Aan de T-splitsing voor de hoge afrastering
van het militaire oefenterrein gaat u R met links
van u de munitiedepots 10 – 8. Aan de volgende
T-splitsing gaat u L verder langs de hoge
afrastering. Bij toegangspoort gaat u L over de
brede asfaltweg. Negeer meteen bij verbodsbord
bosweg rechts. (U passeert meteen daarna links de
toegangspoort
van
de
Ausbildungsfläche
Geilenkirchen (schiet- en oefenterrein)). Neem na
150 m. het eerste bospad R langs een zitbank. Let
op! Waar dit pad haaks naar rechts buigt, gaat u
L (5m verder in dit pad ziet rechts u een ijzeren
paal met geel streepje) over het smalle
bospaadje.
Aan de T-splitsing voor hoge
afrastering gaat u R. Blijf nu geruime tijd het pad
langs de hoge afrastering van het militair
oefenterrein volgen. (Waar het pad 2 haakse
bochten maakt en het beekje oversteekt, passeert u
rechts een rietveld). Bij het volgende rietveld

verlaat u het bos en volg verder de hoge
afrastering van het oefenterrein. Het pad buigt
naar rechts en blijf de afrastering met
bewakingscamera’s volgen. Waar de afrastering
eindigt, volgt u RD het graspad. (Rechts ziet u de
kerktoren in Stahe). Aan de T-splitsing voor grote
akker gaat u L langs de bosrand.
3. Na 70 m. gaat R over de veldweg. Aan de
kruising van veldwegen RD. Aan de volgende
kruising gaat u L. Aan de T-splitsing bij smal bos
gaat u R. Negeer twee zijpaden links. Steek de
voorrangsweg over en ga L over het fietspad.
Neem in Hohenbusch bij de borden “Stiltegebied”
en “Grondwaterbeschermingsgebied” de eerste
onverharde weg R richting huis. (U loopt hier
Nederland binnen). Voorbij het huis (nr.3) gaat u
RD over de veldweg met links van u de bosrand.
Via klaphek loopt u de Schinveldse bossen
binnen en ga meteen R (rood/roze/geel/bruin)
over het bospad. (Mogelijk komt u in de Schinveldse
bossen Galloway runderen tegen). Het pad buigt
naar links. Let op! Neem voorbij markeringspaal
het eerste pad R (rood/roze/geel/bruin) met links
van u de grote Heringboschvijver. (Het pad kan in
het begin erg drassig zijn). Aan de 4-sprong, aan
het eind van de vijver, loopt u RD
(rood/roze/geel/bruin) over het bospad. (Bij deze
4-sprong ligt links een omgevallen berk, een prima
pauzeplek. De route volgend loopt u een eind verder
over restanten van een knuppelpad).
Aan het
geasfalteerd
fietspad
gaat
u
L
(rood/roze/bruin/paars). Negeer zijweg links. 30
Meter verder gaat u R het bospad in. Aan de Tsplitsing gaat u R over het graspad.
4. Let op! Na 50 m., vlak vóór de links gelegen
greppel, gaat u L door het bos met rechts van u
deze greppel (geen duidelijk pad). Aan het brede
pad gaat u R. Vlak daarna aan de 3-sprong bij
infobord gaat u L over het brede graspad. Aan de
3-sprong gaat u RD langs een infobord
(Trampelpad/runderpaadje). Steek via de takken
het waterstroompje over en ga bij het volgende

infobord (“het geheime pad”) R door het bos
(geen duidelijk pad). Loop nu geruime tijd RD door
dit
bos
met
rechts
van
u
een
beekje/moerasgebied. Waar het “beekje” naar
rechts buigt, loopt u verder RD het bos. Aan de
bosrand bij de twee stenen grenspalen 269 gaat u
R over de “dijk” (geen duidelijk pad en het ligt vol
met omgevallen bomen. Probeer toch hierdoor een
weg te vinden) door de bosrand. (Links ziet u een
boerderij en de kerktoren in Stahe). Aan het brede
pad gaat u L. Aan de T-splitsing gaat u L (rood)
over de asfaltweg. Meteen daarna aan de 3sprong bij infobord en zitbank bij boerderij
“Heringshof” gaat u R (paars). (Bij deze 3-sprong
staat een mooie boom met wegkruis. Achter de
zitbank staat een kunstwerk (vis)). Bij veerooster
en twee pilaren verlaat u de Schinveldse bossen
en volg de asfaltweg RD.
5. Voorbij infobord en picknickbanken gaat u L
(paars/A4) over het graspad met rechts van u
afrastering. Het pad buigt naar rechts en 5m voor
de voorrangsweg buigt het pad naar links. (U

blz 3 van 3
loopt hier weer Duitsland binnen). Via houten brug
steekt u de Krümmelbach over en meteen daarna
bij wegwijzer steekt u R de doorgaande weg over
en loopt u bij verbodsbord RD over de smalle
asfaltweg (fietspad) langs de Rodebach/greppel
richting Grillrath/Geilenkirchen. (De 12 km lange
Rodebach is een zijriviertje van de Ro(o)de Beek. Er
staat niet altijd water in de beek).
Aan de Tsplitsing in Stahe bij brug en fietsknooppunt 57
gaat u L. Meteen daarna gaat u R (A4) over de
autovrije asfaltweg langs de Rodebach/greppel.
Negeer zijpad links. Steek bij de volgende twee
bruggen de doorgaande weg over en loop RD
(A4/fietsroute 3) over de autovrije weg. Aan de 3sprong bij brug gaat u L. Voorbij huisnr. 17 gaat
u R over de klinkerweg, die een graspad wordt,
dat u RD volgt. Negeer veldweg links. Aan de Tsplitsing bij huisnr. 16 gaat u R over de
klinkerweg. Neem dan de eerste veldweg L langs
huisnr. 22. Links ziet u grote groene ronde
mestsilo’s en loopt u verder RD. Aan de asfaltweg
gaat u L terug naar het beginpunt.
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