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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 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 waar een mooi terras
is. De route gaat door beekdalen waar het vochtig is, doe bij nat weer hoge schoenen aan. Neem zelf
proviand mee. Ook staan er genoeg zitbanken onderweg. Deze wandeling is een aanrader voor liefhebbers
van mooie boswandelingen.

blz 2 van 3
GPS-afstand 14500 m, looptijd 3.30 en hoogteverschil 44 m.
Startadres: Hotel – Restaurant – Café Rosenhof, Rosenthaler Strasse 84, Birgelen – Wassenberg.
Tel: 0049-24323730. Groepen zijn ook buiten openingstijden welkom op afspraak.
Parkeer bij het restaurant op de parkeerplaats.

812. WASSENBERG – Birgelen 14,5 km
1. Met uw rug naar het restaurant gaat u R. Aan
de kruising gaat u R (Ossenbrucherweg). Negeer
bij afsluitboom bospad links. (Hier komt u straks
terug). Na 100 m gaat u aan de 3-sprong RD.
(Volg nu de hele route de markering van WWBirgeler Urwald).
Aan de 3-sprong bij de bosrand gaat u bij
verbodsbord R over de veldweg langs de
bosrand. Aan de kruising gaat u R langs de
bosrand. Aan de 3-sprong voor weiland gaat u L
over het graspad. U loopt het naaldbos in en na
20 m gaat u aan de T-splitsing R over het
bospaadje. Een eind verder gaat u aan de 3sprong L. Aan de T-splitsing gaat u R. Bij klein
weiland neemt u het eerste bospaadje L. Vlak
daarna aan de kruising gaat u RD. Aan de Tsplitsing gaat u R langs de hoek van een weiland.
Neem nu het eerste paadje R boven over de
helling. Loop omlaag en ga aan de T-splitsing
voor de steile rand L.
Negeer zijpad links
omhoog. Voorbij zitbank loopt u de boshelling
omhoog. Neem het eerste pad R omlaag langs de
reling en ga beneden R over de asfaltweg.
2. Na 30 m gaat u L over de klinkerweg en ga dan
meteen schuin L over het bospad. Aan het eind
van het pad gaat L langs huisnr. 36. Aan de Tsplitsing bij wegwijzer gaat u L richting Friedhof.
Aan de 5-sprong bij zitbank gaat u R over het
smalle bospad. Aan de Y-splitsing gaat u R. Aan
de 3-sprong gaat u ook R. Aan de Y-splitsing
gaat u L omhoog. Aan de 3-sprong bij stenen
trap gaat u RD. (Links boven ziet u een kapel).
Beneden gaat u L over de bosweg. Meteen daarna
aan de Y-splitsing gaat u R langs een statieweg.
Net vóór een open plaats met zitbanken en rechts
een kapel gaat u scherp L (GR/A1) het bospad
omhoog. Voorbij zitbank gaat u aan de kruising
RD. Neem dan het eerste bospaadje R langs de
heuvelflank. Aan de T-splitsing voor weiland gaat
u R. Negeer zijpaadje rechts. Op de hoek van het
weiland gaat u L. Het pad buigt naar rechts langs
een scoutinggebouw en ga aan de Y-splitsing L
langs het gebouw.

3. Aan de asfaltweg gaat u R. Aan de 3-sprong
bij verkeersspiegel en zitbank gaat u RD. Aan de
kruising met de Kugelsbergerweg gaat u L over
het smalle bospad. Aan de Y-splitsing gaat u R
het holle bospaadje omhoog. Boven aan de Tsplitsing gaat u L omlaag. Aan de kruising met
bomen in het midden gaat u R. Aan de Tsplitsing gaat u R het brede bospad omhoog.
Aan de verharde kruising loopt u RD over de
brede bosweg. Negeer zijpad schuin links. Na 50
m gaat u R over de bosweg. Negeer zijpad links
en blijf de bosweg RD volgen. Aan de T-splitsing
voor groot weiland gaat u L langs de bosrand.
Aan de kruising bij bord Naturschutgebiet loopt u
RD (gr/X) het bos in
4. Aan de T-splitsing R (gr/X)over de bosweg.
Aan de kruising gaat u L (gr/X). Aan de 3-sprong
RD (gr/X). Negeer zijpaadje rechts. Vlak daarna
gaat u aan de Y-splitsing bijt 4-stammige boom L.
Aan de 3-sprong gaat R. Aan de volgende 3sprong gaat u L (gr/X) over het vlonderpad.
Meteen daarna gaat u R (gr/X) het bospad
omhoog. Aan de 3-sprong bij dikke boom gaat u
L. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R (gr/X).
Aan de volgende 3-sprong gaat u L (gr/X). U
loopt even het bos uit over een veldweg en dan
gaat u in het bos aan de 3-sprong bij zitbank RD.
U passeert een bruggetje en volg het grindpad
omhoog met even verder rechts een weiland.
Aan
de
3-sprong
bij
grote
bijzondere
insectenhotels gaat u L. Meteen daarna aan de
volgende 3-sprong gaat u R
(U passeert hier links op het Naturerlebnisgelände
een picknickbank en een kikkerpoel. Een leuke
pauzeplek na 8 km wandelen).
Bij het infopunt (blokhut) van Natur Schutz
Station gaat u RD (X/A7/geel-rood) gaat u RD
omlaag.
(U kunt hier streekproducten uit het Rheinland
krijgen. Hier liggen ook infofolders)
Negeer pad beneden pad links en dan komt u bij
het natuurcentrum Haus Wildenrath, een
voormalige boerderij. (Eveneens een mooie
pauzeplek met zitbanken)

5. Volg verder de bosweg. Aan de ongelijke 4sprong gaat u L (gr/X) over het bospad met linsk
de leuke vijver. Neem het eerste bospad R (gr/X).
Voorbij vlonderpaadje gaat u aan de 3-sprong RD
(gr/X) met links een waterpoel. Aan de volgende
3-sprong L (gr/X) met links een weiland. Voorbij
zitbank gaat u aan de Y-splitsing schuin R
omlaag en u passeert een vlonderpaadje. (Het
pad kan hier soms zeer drassig zijn, zoek zelf het
beste pad). Steek het bruggetje over en volg het
bospad dat meteen naar rechts buigt, RD (gr/X).
Aan de T-splitsing gaat u R (gr/X) over de dijk.
Vlak daarna passeert u een houten brug. Aan de
asfaltweg gaat u L (gr/X) langs huisnr. 58. Aan de
Y-splitsing gaat u R (gr/X) omhoog. Voorbij
huisnr. 68 wordt dit een bospad. Neem het eerste
pad L (gr/x) omlaag. U loopt langs een berkenbos
en ga aan de 3-sprong RD (gr/X).
Aan de
volgende kruising loopt u RD langs een ligstoel
en wegwijzer richting Schutzhütte. U passeert
een vlonderpad en volg het pad omhoog.
6.
Aan de T-splitsing met berkenboom in het
midden gaat L en volg geruime tijd het bospad.
Vlak voor de asfaltweg houdt u rechts aan. Steek
de asfaltweg over en ga RD over de bosweg. Aan
de Y-splitsing bij bord Naturschutzgebiet gaat u
L. U passeert een schuilhut en neem dan het
eerste bospad R (gr/X). Loop het pad omhoog en

blz 3 van 3
volg dit geruime tijd. Aan de kruising gaat u RD
(gr/X). Aan de volgende kruising bij zitbank gaat
u L (gr/X) over de bosweg. Let op! Een eind
verder loopt de weg langs een links gelegen
dennenboomplantage en ga hier R over het
bospad. Aan de 5-sprong bij zitbank gaat u RD
(A3) en na 5 m gaat u L over het bospad. (De
markering staat hier achter de boom).
7. Aan de T-splitsing gaat u L. Aan de 3-sprong
bij 5-stammige boom gaat u R. Aan de brede
bosweg gaat u L. Aan de kruising bij schuilhut
gaat u RD. Aan de volgende kruising gaat u
verder RD. Neem nu de eerste bosweg R. Aan de
3-sprong met rechts een hoogzit naar L. Na
geruime tijd gaat u aan de 3-sprong, met links
een volgelspothutje, R.
Beneden aan de Tsplitsing gaat u R over de brede bosweg. Aan de
kruising gaat u RD over de asfaltweg. Aan de Tsplitsing voor villa gaat u L. Let op! Na 250 m
tegenover camping gaat u R over het bospad en
ga dan meteen bij afsluitboom L over de dijk.
Volg
nu
geruime
tijd
dit
voormalig
spoorwegtraject. Aan de asfaltweg gaat u R. Aan
de kruising gaat u L terug naar het restaurant
waar u van harte welkom bent voor een drankje of
een hapje. Laat ook even weten wat u van de
wandeling vindt.

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

