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Net ten oosten van de plaats Posterholt ligt vlak over de Duitse grens het dorpje Birgelen in de gemeente 
Wassenberg.  Tijdens deze  heuvelachtige en schaduwrijke boswandeling wandelt u met klimmen en dalen 
over leuke kronkelende bospaadjes. Na 8 km komt u bij Natur Schutz Station  en Haus Wildenrath, een 
voormalige boerderij, een leuke pauzeplek (geen horeca). De terugweg loopt u door mooie natuur en via 
gemakkelijke bospaden en een voormalig spoorwegtraject komt u terug in Birgelen. De route gaat veder 
over bospaden waar het na heel veel regenval soms modderig kan zij. Neem zelf proviand mee. Onderweg 
staan genoeg zitbanken.  Deze wandeling is een aanrader voor liefhebbers van mooie boswandelingen.   
 

Startadres: Parkeerplaats  Hotel  Rosenhof,  Rosenthaler Straβe 84,  Birgelen – Wassenberg. 
Het hotel/restaurant is definitief gesloten. Parkeer even verder op een van de parkeerplaatsen, die gelegen zijn bij 
de kruising Rosenthaler Straβe/Ossenbrucherweg).  
 

U kunt ook starten van vanaf de parkeerplaats overgang Obere Heide 40/Heesweg, Wassenberg. Stat dan bij **** 
in punt 3. 
 

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

14,41 km  3.10 uur  49 m  140 m 
                                      

 
 

812. WASSENBERG – Birgelen 14,4 km 
 

1.  Met uw rug naar het gesloten restaurant/hotel 
gaat u R. Aan de kruising gaat u R 
(Ossenbrucherweg).  Negeer bij afsluitboom en 
trafohuisje bospad links omhoog en loop meteen 
daarna bij wandelknooppunt (wkp) 10 RD (11) met 
links het grote aspergebedrijf Zegra. (Hier bij 
trafohuisje komt u straks terug). Na 100 m gaat u 
aan de 3-sprong bij wkp 11 RD (12).   
 

(Volg nu grotendeels de routemarkering van W-
Birgeler Urwald).  
 

Aan de 3-sprong bij de bosrand gaat u bij 
verbodsbord en wkp 12 R (15/W) over de veldweg 
met links de bosrand.  Aan de 4-sprong gaat u R 
(W) met links de bosrand en u passeert even 
verder een zitbank. (U verlaat hier aan de 4-sprong 
15). Aan de 3-sprong voor akker gaat u L (W) de 
veldweg/graspad omhoog met links de bosrand 
en u loopt 100 m verder bij wilduitkijkpost het bos 
in. Vlak daarna gaat u in het bos aan de T-
splitsing R (W) over het bospaadje. Na 300 m gaat 
u aan de volgende T-splitsing R (W/16) omlaag. 
100 m verder, meteen voorbij zitbank en waar u 
voor u een St. Jozefkapelletje ziet, gaat u L 
(W/Traumweg) het  bospaadje omhoog.  Vlak 
daarna aan de kruising gaat u RD (W/Traumweg).  
Aan de T-splitsing gaat u R (W) met rechts een 
weiland en even verder buigt het pad links 
omhoog, Let op! Na 100 m, meteen omlaag 
lopend, gaat u R (W) over het paadje met links en 
rechts kuilen.  
 

(U kunt hier ook RD verder omlaag lopen. Vlak 
daarna gaat u beneden aan de T-splitsing L (W). Ga 
nu verder bij **** in dit punt).  
 

Let op!  Omlaag lopend gaat u aan de 3-sprong, 
voor steile rand, L steil omlaag. Meteen daarna 
gaat u beneden aan de T-splitsing L over de 
bosweg. Aan de 3-sprong gaat u RD (W)  **** en 
meteen daarna voorbij zitbank loopt u RD (W) het 
bospad omhoog/omlaag.  100 m verder gaat u  
aan de 3-sprong R (W)_het pad langs de houten 
reling omlaag. Beneden in Birgelen  gaat u bij 
afvalbak en infobordje “Westwall” R over de 
asfaltweg.   
 

2. Meteen daarna gaat u L (W) over de klinkerweg 
en meteen daarna gaat u L de klinkerweg omlaag 
en ga dan na 2 m bij bordje “Eisenbahnstrecke 
Dalheim-Julich” schuin L over het bospad. Na 
200 m, aan het eind van het pad, gaat u beneden 
L de asfaltweg omhoog langs huisnr. 34.  Aan de 
T-splitsing bij wegwijzer gaat u L richting 
Friedhof.  Aan de 5-sprong bij zitbank en wkp 19 
gaat u R. Let op! Na 1 m, meteen na het bord 

“doodlopende weg” gaat u R over het smalle pad. 

(U loopt dus niet de asfaltweg genaamd Am 

Kämpchen omhoog)  Negeer zijpaden links en volg 
het smalle bospad dat naar rechts (W) buigt.  Na 
250 m, vlak voorbij de mooie beuken, gaat u aan 
de Y-splitsing L (W) omhoog.  Aan de 3-sprong bij 
stenen trap, zitbank en infobordje 
“Friedhofsberg” gaat u RD (W) omlaag.  
 

(Als u hier L omhoog gaat, dan komt u boven bij de  
mooie rijksmonumentale Friedhofskapelle (1872). 
Hier op het kerkhof staan enkele oude grafstenen en 
er staat ook een zitbank).  
 

Beneden bij infobordje gaat u L over de bosweg. 
Meteen daarna aan de 4-sprong bij zitbank en 
infobordje “Kreuzweg Birgeler Pützchen” gaat u 
RD (18/W) over de bosweg langs de 
kruiswegstaties Na 500 m bij wkp 18, zitbanken 
en de laatste kruiswegstaties,  gaat u scherp L 
(19/W/geel-rood/A1/X) het bospad omhoog.   
 

(Als u hier RD loopt, dan komt u meteen rechts bij de 
mooie druk bezochte Birgelener Pützchenkapel/ 
Mariakapel (1910), waar zitbanken staan en waar u 
een kaarsje kunt opsteken).  
 

Na 300 m, 50 m voorbij zitbank en stenen 
“Bildstock”  (schrijn langs de weg) waarop een 
kruis staat afgebeeld, gaat u aan de kruising RD 
(19/W) verder omhoog.  Na bijna 100 m gaat u R 
(19/W) het smalle pad omlaag. Negeer meteen 
zijpad rechts omlaag.  Beneden aan de T-splitsing 
voor weiland gaat u R (W). (U verlaat 19). Negeer 
zijpaadje rechts omhoog.  Aan de 3-sprong bij de 
hoek van het linker weiland gaat u L (W) met links 
het weiland.  50 m verder buigt het pad naar 
rechts en bijna 100 m verder passeert u links een 
Jugendspielplatz en scoutinggebouw. Aan de  
aan de Y-splitsing gaat u L (W) met links het 
scoutinggebouw.   
 

3. Beneden aan de asfalt- bosweg bij zitbank gaat 
u R omhoog.  Aan de 3-sprong bij 
verkeersspiegel en huisnr. 1 gaat u RD 
(Wl14/Entenpfuhl).  150 m verder aan 4-sprong, 
met rechts de Kugelsbergerweg, gaat u bij 
picknickbank L (14/W) over het smalle bospad.  
Aan de Y-splitsing gaat u R (14/W/geel-rood) het 
(holle) bospaadje omhoog.  Na 100 m gaat u 
boven aan de 4-sprong L (W/geel-rood) omlaag. 
(U verlaat 14).  Aan de kruising, met 2 bomen in 
het midden, gaat u R (geel-rood/X/W) omhoog.  
Aan de T-splitsing gaat u R (geel-rood/W/X) het 
brede bospad omhoog, dat na 200 m boven naar 
links buigt. Negeer zijpaden.  
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**** Steek na ruim 400 m in de buurt Obere Heide 
de asfaltweg (Obere Heide/Heesweg) over en loop 
bij verbodsbord RD (geel-rood/W/X) met links een 
parkeerplaats waar ook een picknickbank staat (U 
verlaat 14).  Negeer zijpaden. 100 m verder gaat u 
R (X/W/geel-rood) over het bospad. Negeer 
zijpaden en blijf de bosweg RD (X/W/geel-rood) 
volgen.  Aan de T-splitsing voor grote akker gaat 
u L met links de bosrand.  Negeer graspad rechts. 
Vlak daarna aan de kruising bij bord 
“Naturschutgebiet” loopt u RD (geel-rood/X) de 
bosweg omlaag. 
 

4. Aan de T-splitsing gaat u R (geel-rood/W) de 
bos- grindweg omhoog.  Aan de 4-sprong gaat u 
L (geel-rood/W) over het bospad dat meteen naar 
rechts buigt. Meteen daarna aan de 4-sprong gaat 
u, bij oude op grond liggende boom. R (geel-
rood) over de bosweg. (U verlaat W). 100 m verder 
gaat u aan de 3-sprong R (geel-rood) omlaag. 
Beneden aan de 3-spong gaat u L (geel-rood/W) 
over het vlonderpad  Meteen na het vlonderpad 
gaat u R (geel-rood/W) het bospad langs de dikke 
beuken omhoog Let op! Na 50 m, bijna boven, 
gaat u bij op de grond liggende tak van boom 
(2022) en bij bordje “Traumweg” dat aan dunne 
berk hangt, R (W/geel-rood) over het bospaadje 
dat meteen een breder bospad wordt. Negeer 
zijpaden. Aan de 3-sprong bij infobordje gaat u L 
(geel-rood).  Negeer zijpaden en blijf het pad RD 
(geel-rood) volgen. Na 300 m steekt u via 
bruggetje de (droogstaande) Schaagbach over en 
volg het smalle pad omhoog met even verder 
rechts een weiland. Bij grote bijzondere 
insectenhotels buigt het grindpad naar links.  
Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u R. 
 

(U passeert hier meteen links op het 
Naturerlebnisgelände een picknickbank en een 
kikkerpoel. Een leuke pauzeplek na 8 km wandelen). 
 

Vlak daarna bij het infopunt (blokhut) van Natur 
Schutz Station gaat u RD (geel-rood) de bosweg 
omlaag.  
 

(U kunt hier streekproducten uit het Rheinland 
krijgen. Hier liggen ook infofolders.   
 

De route volgend kunt beneden via kasseienweg L 
naar het natuurcentrum Haus Wildenrath, een 
voormalige vakwerkboerderij, lopen. Eveneens een 
mooie pauzeplek met zitbanken)     
 

5. Meteen na Haus Wildenrath gaat u aan de 
ongelijke  4-sprong bij infobord “Traumweg” L 
(W) richting Traumliege/Schuthütte met links een 

leuke vijver.  Na bijna 100 m, einde vijver, gaat u 
aan de 3-sprong bij in grond liggende 
zilverkleurige maquette “Haus Wildenrath”, R (W) 
het bospad omhoog. Meteen voorbij vlonderpad 
gaat u aan de 3-sprong RD (W). Vlak daarna aan 
de volgende 3-sprong gaat u L (Traumweg/W).  50 
m verder, aan de 3-sprong bij links gelegen 
weiland, gaat u schuin R (Traumweg/W) omlaag 
en u passeert een vlonderpad en via bruggetje 
steekt u de Schaafbach over. Meteen daarna aan 
de T-splitsing gaat u R (W). (U verlaat Traumweg).  
Na 200 m, aan de T-splitsing, gaat u R over de 
dijk met rechts broekbos/natbos. (U verlaat W) 
Vlak daarna passeert u een houten brug.  Aan de 
asfaltweg gaat u L (geel-rood/X) langs huisnr. 58.  
Aan de Y-splitsing gaat u R (geel-rood/X/W) 
omhoog en **** vlak daarna bij mooi optrekje (nr. 
68)  wordt de asfaltweg een bosweg.  Na 200 m 
gaat u L (geel-rood/X/W) het bospad omlaag en 
een eindje verder loopt u langs een berkenbos. 
Aan de 3-sprong bij infobord gaat u RD (geel-
rood/X/W).  100 m verder aan de 4-sprong loopt u 
RD (W) en u passeert rechts een relaxstoel.  
Negeer zijpaadje rechts en 50 m verder loopt u 
over een lang vlonderpad en volg dan RD het 
stijgende bospad.   
 

6.  Boven aan de T-splitsing, met berk in het 
midden,  gaat L (W) omlaag. Na bijna 400 m, 30 m 
voor asfaltweg gaat u R (W).  Steek vlak daarna 
de smalle asfaltweg over en loop RD. Meteen 
daarna gaat u aan de T-splitsing bij verbodsbord 
L de asfalt- bosweg omhoog. Negeer zijpaden. Na 
400 m, 100 m voorbij schuilhut, gaat u R (W/geel-
rood/X) het bospad omhoog. (U verlaat hier 98). 
Negeer zijpaden. Na 400 m  gaat u aan de 4-
sprong RD (geel-rood/X/W) over de grind-bosweg.  
Aan de kruising bij zitbank gaat u L (geel-
rood/X/W/94) over de bosweg. Let op! Na 400 m, 
bij links gelegen dennenboomplantage, gaat u R 
(W) over het smalle bospad. (U verlaat 94/geel-
rood/X).  Aan de 5-sprong bij zitbank gaat u RD 
(A3) omlaag en na 5 m gaat u L (W)  het smalle 
bospad omhoog.   
 

7.  Na 300 m gaat u aan de T-splitsing  L (W). 100 
m verder aan de 3-sprong bij 5-stammige boom 
gaat u R (W) omlaag. Beneden bij enkele dikke 
afgezaagde bomen gaat u L (W) de bos- grindweg 
omhoog. 200 m verder aan de kruising, bij 
schuilhut met zitbank,  gaat u RD (W) de verharde 
bosweg omhoog. Na 400 m aan de volgende 
kruising gaat u verder RD (W).   

Na ruim 50 m gaat u R (W) over het bospad, dat u 
geruime tijd RD (W) volgt. Na 500 m aan de 3-
sprong, met links een wilduitkijkhut, gaat u RD 
(W) omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat u R 
(W) de bos- grindweg omlaag.   Aan de 5-sprong 
gaat u RD (W/99) over de asfaltweg. Aan de T-
splitsing, waar de asfaltweg bij  groot huis  naar 
links buigt, gaat u L (W).   
 

(Dit is het voormalig spoorwegstation met het rechts  
gelegen voormalig toiletgebouw).  
 

Let op! Na 100 m,  bij camping Rosenthal, gaat u 
R (W) over het bospad en ga dan meteen bij 
afsluitboom L (W) over het traject van de 
voormalige 34,4 km lange spoorlijn Julich-
Dahheim, dat u geruime tijd RD volgt. Na 700 m  
gaat u beneden aan de asfaltweg bij trafohuisje R.  
 

(Degene, die gestart is bij de parkkeerplaats    
(Obere Heide/Heesweg gaat hier L. Ga nu verder 
bij **** in punt 1). 
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Na bijna 150 m gaat u aan de kruising L terug naar het startpunt, het gesloten hotel /restaurant.
 
 
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 

gekopiëerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur  


