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Ten oosten van Maria Hoop ligt net over de Duitse grens het dorp Haaren. Tijdens deze vlakke en 
gemakkelijke wandeling wandelt u door de velden naar het dorp Karken. Dan wandelt u een mooi stuk 
langs de Roer tot aan de plek waar de Worm in de Roer stroomt. Dan volgt een mooi stuk langs de Worm 
en komt u in het dorpje Theberath.  Hier passeert u een uitkijktoren met uitzicht over een groot meer. Via 
veldwegen en bosranden komt u weer bij het beginpunt. Neem zelf proviand mee en een dekentje om langs 
de Roer of Worm te pauzeren.  U kunt de route inkorten tot 7,5 km. 
 

 
 
Startadres: Eetcafé ’t Berghoes,  Haarenderweg 1, Maria Hoop (Echterheide).  Tel: 0475-306198. 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

16,34 km  3.30 uur  33 m  33 m 
 

 
 

814. MARIA HOOP 16,3 km – 7,5 km 
 

1.   Met uw rug naar de ingang van het café gaat u  
R en meteen daarna aan de kruising gaat u RD 
richting zandpad met 3 rood witte paaltjes. Aan  
het eind van het zandpad gaat u L. Meteen daarna 
gaat u aan de Y-splitsing R (Kluserweg) over 
klinkerweg  langs woningen in Haaren. 
 

(Aan het einde woonwijk staat links de kapel Sint 
Jans Klus, die  aangebouwd is aan het witte café Zur 
Klus)   
 

Aan de kruising gaat u RD.  Aan de T-splitsing 
gaat u R (Waldmärchenpfad) over de veldweg. 
Negeer  graspad rechts richting huis. Aan de 3-
sprong bij bosrand loopt u RD over de bosweg.  
Negeer  bospad rechts en links. Aan de 3-sprong 
bij brug R over de bosweg. Bij voorrangsweg L, 
na ca 300 m vlak voor bord Karken R over de 
veldweg. Negeer veldweg links. U passeert een 
kapel.  Na 100 m gaat u aan de 3-sprong R/RD 
over de  veldweg. Aan de asfaltweg gaat u R.  Let 
op! Na 35 m gaat u L door het weiland met links 
een slootje en rij bomen.  Waar het slootje naar 
rechts buigt, loopt u links over het graspad. 
 

2. Steek de smalle asfaltweg over en loop RD 
over de veldweg richting kerktoren van Karken.  
 

(Degene die 7,5 km loopt, gaat hier R over de 
asfaltweg. Negeer zijwegen.. Aan de  kruising gaat u 
R over de veldweg, langs huisnr.55. Aan de volgende 
kruising van veldwegen gaat u RD. Ga nu verder bij 
**** in punt 4).   
 

Negeer graspad rechts.  De weg buigt naar links. 
Aan de 3-sprong gaat u R over de veldweg.  Aan 
de kruising gaat u RD (Köllstraβe) en u loopt 
Karken binnen.  Aan de kruising voor huisnr. 11 
gaat u L. Steek de voorrangsweg over en loop RD 

(Karkener Straβe).  Na 50 m gaat  u aan de 3-
sprong R langs huisnr. 2.  Negeer zijwegen en 
loop RD door het dorp. Aan de voorrangsweg 
gaat u L. Meteen daarna gaat u R (Mühlenstraβe).  
Voorbij brug gaat u aan de 3-sprong RD langs 
tuinkassen.  Aan de T-splitsing gaat u R. Aan de 
kruising bij pompstation gaat u L (fietsroute 23).   
 

3. Vlak voor brug gaat u aan de kruising bij 
schuilhut R over het graspad en volg geruime tijd 
dit pad langs de Rur. (Hier bij schuilhut heeft u  
bijna 7 km gelopen).  Aan de kruising bij volgende 
brug gaat u RD onder de brug door verder langs 
de Rur.  Bij de monding van de Worm in de Rur 
buigt het pad naar rechts en volg dit langs de 
Worm. Bij brug steekt u de asfaltweg over en ga 
RD over het graspad langs de Worm.  
 
 ( Mocht het gras hier hoog staan neem dan het 
alternatieve pad.  (Ga L over de brug en neem 
meteen R het pad met aan de rechterkant de Worm. 
Pad alsmaar volgen . Bij volgende brug gaat u R over 
de brug en ga dan meteen L over de smalle 
asfaltweg richting boerderij.  Volg dan punt 3 vanaf 
***).   
Na geruime tijd gaat u bij de volgende brug R en 
ga dan meteen L over de smalle asfaltweg 
richting boerderij.     ***Voor de boerderij buigt de 
weg naar rechts.  Dan buigt de weg naar links. 
Steek de voorrangsweg over en u loopt RD het 
dorp Theberath in.  Negeer zijwegen. Voorbij 
huisnr. 1 gaat u aan de 3-sprong bij kapel (1935) 
R (Pastor- Jacobs-Straβe).   
 

4. Negeer zijweg links. Voorbij brug over de 
Junge Wurm gaat u aan de 3-sprong RD.   
 

http://www.hetberghoes.nl/
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Na 50 m passeert u een uitkijktoren met uitzicht over 
het recreatiemeer Lago Laprello, een voormalig 
grindgat (Baggersee)).  
 

Negeer  zijweg rechts. Aan de Y-splitsing voor 
boerderij gaat u L (Werlofeld).  Steek in de 
buurtschap Mühlenbruch de voorrangsweg over 
en loop RD (Werlofeld).  Voorbij huisnr. 52 gaat u 
L over de smalle asfaltweg.  Neem nu de eerste 
veldweg R en u loopt onder de 
hoogspanningskabels door.   
Aan de 4-sprong gaat u RD over de smalle 
asfaltweg. Negeer smalle weg links. Meteen 
daarna aan de voorrangsweg gaat u L en na 10 m 
gaat u R over het graspad langs de greppel.  Aan 
de kruising van graspaden gaat u L. **** Aan de 
volgende kruising gaat u RD over de smalle 
asfaltweg. Aan de voorrangsweg steekt R de brug 
over. Na ruim 50 m gaat u bij verbodsbord R over 
de veldweg.  
 

5. Aan de kruising van veldwegen gaat u  RD.  
Aan de volgende kruising gaat u verder RD. Na  
100 m passeert u infoborden en zitbank. Aan de 
T-splitsing bij insectenhotel gaat u L en volg de 
veldweg onder de hoogspanningskabels. Steek 
de smalle asfaltweg over en loop RD.  Aan de 
kruising bij hoogspanningsmast loopt u RD over 
het graspad. Aan de volgende kruising met 
grindpad RD. (Rechts staat een verbodsbord voor 
paarden). In Haaren gaat u aan de 4-sprong RD 
(Rother Straβe). Negeer zijwegen. Tegenover 
huisnummer 6 gaat u R (Bergstraβe). Steek de 
voorrangsweg over en loop RD. Via brug steekt u 
de Kitschbach over en ga in de bocht L en loop 
RD richting zandpad met 3 rood/witte paaltjes. 
Loop dan RD over het zandpad richting café-
restaurant ’t Berghoes, de sponsor van de 
wandeling en een begrip in de regio, waar u 
binnen of op het terras nog iets kunt eten en 
drinken. 

  
Samenstelling route: P. Munnichs.    
 

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.   

 

 


