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Net ten oosten van de plaats Posterholt ligt vlak over de Duitse grens het oude stadje Wassenberg. Tijdens 
deze heuvelachtige en zeer afwisselende wandeling loopt u eerst omhoog naar de Burg Wassenberg 
vanwaar u een mooi uitzicht heeft op de stad. Dan loopt u door een mooi bos naar een prachtig bosven.  
Via mooi heuvelachtig gebied komt u in het dorp Myhl waar u omhoog loopt naar een mooie Mariagrot.  
Even verder loopt u naar een groot Jesusbeeld.  Na een mooi stuk door de bossen passeert u de 
Wingertsmolen zonder wieken.  Via leuke straatjes en steegjes komt u weer bij het gezellige pleintje Am 
Rostor met leuke terrasjes waar u de wandeling kunt afsluiten.  Na 4 km passeert u restaurant Tante Lucie, 
een leuke pauzeplek. Neem ook drinken mee want de route heeft een paar steile hellingen. Er staan veel 
zitbanken onderweg. U kunt de wandeling inkorten tot 4,7 km.  TIP: U kunt deze route prima combineren 
met wandeling 830..   
 

Startadres: Plein bij voormalig Rathaus/raadhuis, Am Rostor 1, Wassenberg.   
 

(Parkeer op de gratis parkeerplaats  hoek Forster Weg 4/Companusstraβe). Ga dan L ( Forster Weg) omhoog. 
Negeer zijwegen en loop RD door stadspoort “Am Roβtor” en u komt op het plein.    
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,79 km  2.20 uur  55 m  168 m 
 

 
 

829. WASSENBERG 9,8 km – 4,7 km 
 

1.   Met uw rug naar het voormalig Rathaus, waar 
nu een restaurant is in gehuisvest, gaat u R  en 
meteen daarna bij  paard en koe gaat u R met 
rechts het voormalig raadhuis. Boven aan de 4-
sprong gaat u RD (Synagogengasse) over de 
doodlopende klinkerweg met links van u een 
parkeerplaats.  
 

(Een eindje verder bij muur passeert u de plek waar 
in 1867 een synagoge gebouwd is en die op 10 
nov.1938 in brand is gestoken. Voor meer info zie 
infobord aan andere kant van de muur. Even 
teruglopen).  
 

Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L het 
klinkerpad omhoog. Een eindje verder gaat u R 
de trap omhoog en volg boven het grindpad RD. 
Aan de klinkerweg gaat u R omhoog met links de 
burcht (1740), die op een 91 m hoge mottte 
(kunstmatig aangelegde heuvel) staat.  
 

(U passeert enkele infoborden met info over de 
huidige burcht (1740) en zijn voorganger genaamd 
Bergfried (1085)).   
 

Vlak vóór het hotel restaurant “Burg” gaat u L de 
stenen trap omhoog richting burcht.  Boven bij de 
Burg Wassenberg gaat u L het trapje omhoog.  
 

(U heeft hier bij  oriëntatiebord mooi uitzicht over de 
omgeving).   
 

Achter de toren gaat u de trap omlaag en neem 
dan de eerste trap R omlaag (X/A3).  Beneden 
gaat u R (X/A3) en u loopt tussen 2 zitbanken 
door over het klinkerpad.  Steek schuin links de 
doorgaande weg over en loop RD (Am Wehrturm) 
de asfaltweg omlaag.   
 

(U kunt hier ook via trap RD door de Gartenterrasse 
(stadspark) lopen. Loop dan links om de vijver. Ga 
dan verder bij **** in dit punt).  
 

Bij huisnr. 9 gaat u R het trapje omlaag en ga dan 
L met rechts  de Gondelweiher (vijver). **** Aan 
het eind van de vijver gaat u L het trapje omhoog 
en ga dan L over de klinkerweg (E8/X/geel/rood).  
Meteen   daarna aan de 4-sprong loopt u  RD over 
de doodlopende weg richting Marienbruch.   
 

2. Voorbij huisnr. 16 A loopt u RD het bos in. Aan 
de 3-sprong gaat u R langs de zitbank omhoog. 
Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u L over het 
brede pad. (Dus het meest linkse pad). Aan de 
kruising bij zitbank loopt u RD met rechts van een 
vijver (verbreding beek) en even verder de 
Gasthausbach.  Aan de T-splitsing op houten 
brug gaat u L. Meteen daarna aan de volgende T-
splitsing bij 2 zitbanken gaat u R met rechts de 
volgende “vijver”. Bijna boven neem nu het 
eerste paadje R. Vlak daarna gaat u bij zitbank R 
over het brede bospad.  Negeer zijpaadjes. Aan 
de 5-sprong bij picknickbank en dierenparkje 
(Wildgehege) gaat u bij boomstronk scherp R het 
bospad omlaag. Negeer  zijpaadje rechts omlaag. 
Vlak daarna aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R 
omlaag richting houten brug.  Vlak vóór de brug 
gaat u L over het pad met rechts van u de 
Gasthausbach. Een eind verder bij rechts gelegen 
water van doodlopende gedeelte van 
Gasthausbach en  bij hoge Douglasspar (zie 
infobordje op boom) buigt het pad links omhoog. 
Let op! Na 50 m gaat u boven bij dikke beuk R het 
bospad omlaag met links op afstand een vijver 
met veel kroos.  
 

(Vindt u dit pad niet, loop dan RD. Bij de vijver met 
veel kroos gaat u R en loop voorbij de vijver het 
bospad RD omhoog. Aan de 5-sprong neemt u het 
tweede pad L omhoog richting zitbank. Ga nu verder 
bij **** in punt 3).  
 

Steek beneden de “greppel” over en volg het pad 
RD omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u L.    
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3. Meteen daarna loopt u aan de 5-sprong, het 
knooppunt van deze wandeling, RD omhoog 
richting zitbank.  
 

(Degene die 4,7 km loopt, gaat hier R en ga dan 
verder bij punt 6 ).  
 

**** Boven aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R.  
Negeer zijpaden. Let op! Aan de 4-sprong gaat u 
L (5). Meteen daarna steekt de asfaltweg over en 
loop RD met rechts een grote parkeerplaats. Bij 
de ingang van restaurant Tante Lucie (aug. 2022 
gesloten), een mooie  pauzeplek, gaat u L (wit-
rood/X) over asfaltweg. Bij verbodsbord loopt u 
RD (A2/geel-rood) over het brede bospad.  Negeer 
zijpaden. U passeert het links staande bord 
“Nordic walking” met het nr. 2. Een eind verder  
gaat u aan de 4-sprong  voor naaldbos en bij het 
rechts staande markeringspaaltje met het bordje 
“Nordic walking”(5/6)  L het wortel- trappenpad 
omhoog.  Aan de kruising bij schuilhut gaat u R 
omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat u R 
(X/10/A2). Vlak daarna aan de 3-sprong bij zitbank 
gaat u L (X/8) omlaag. Aan de 4-sprong bij zitbank 
gaat u L (X) met links de bosrand. Volg geruime 
tijd dit pad. Negeer  zijpad links en loop verder 
RD met rechts de Myhler Bach. Aan de kruising 
bij verkeersspiegel in het dorp Myhl gaat u RD 
(Auf dem Bruch). Let op!  Voorbij 2 
garagepoorten en tegenover speeltuintje gaat u R 
over het tegelpad richting kerk. Aan de 3-sprong 
bij de St. Johannes Baptiskerk (1899) loopt u RD 
richting Ratheim/Lourdesgrot.   
 

4. Let op!  Vlak vóór huisnr. 3 gaat u L (A-
9/Grottenweg) de doodlopende weg omhoog.  
Neem dan het eerste trapje R omhoog. Meteen 
daarna gaat u  R het steile bospad omhoog. Vlak 
daarna aan de 4-sprong bij zitbank gaat u RD 
verder omhoog.  Boven aan de 3-sprong loopt u 
RD. Meteen daarna voorbij Lourdesgrot en 3 
zitbanken volgt u het pad links omlaag. Aan de 4-
sprong in de afdaling gaat u bij zitbank R omlaag.  
Beneden gaat u L de smalle asfaltweg omlaag. 
Vlak daarna aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R 
(A9) het (gras)pad omlaag. Steek beneden de 
doorgaande weg over en ga schuin L (A-9) over 
de asfaltweg  langs huisnr. 180.  Meteen daarna 
aan de 3-sprong loopt u RD  (Auf dem Bruch). Let 
op!  Na 30 m gaat u R over het pad  met rechts 
van u een muur. Even verder loopt u de trap 
omhoog.  Boven aan de T-splitsing gaat u L 
(A11). Let op!  Tegenover huisnr. 25 gaat u R het 
bochten makende trappenpad omhoog. Boven bij 
Kreuzingsgruppe/Calvariegroep (1893) bestaande 
uit groot kruis waaraan Jezus hangt en de 
beelden van Maria en Johannes loopt u achter het 
kruis L het bospad omlaag. Voor parkeerplaats en 
ingang baseball terrein gaat u L de klinkerweg 
omlaag.  Beneden voorbij Schützenheim gaat u R 
over de asfaltweg langs huisnr. 56.   
 

5.  Aan de kruising gaat u RD (X).  Aan de 4-
sprong voorbij lange parkeerplaats van 
voetbalveld en bij  zitbank  gaat u R de veldweg 

omhoog met links de bosrand.  Bijna boven buigt 
het pad links het bos in. Aan de 3-sprong, bij 
einde afrastering van tuin, loopt u RD omlaag.  
Negeer zijpad links omlaag en zijpad rechts en 
loop RD met een eindje verder rechts van u een 
akker. Aan de 3-sprong voor ijzeren toegangshek 
van woning gaat u R over de asfaltweg. Steek de 
doorgaande weg over en ga L over het fietspad.  
Waar het fietspad even naar rechts buigt, gaat u 
bij verbodsborden het eerste bospad R omlaag.  
Beneden aan de T-splitsing gaat u R en u 
passeert een zitbank. Negeer zijpaden. Aan de 3-
sprong bij zitbank en restanten van voormalige 
Mariakapel (1850) gaat u L. Na 30 m gaat u  L het 
trappenpad omlaag en u passeert beneden een 
vijver met veel kroos. Aan de 3-sprong gaat u L 
met links de vijver en loop dan RD het bospad 
omhoog. Aan de 5-sprong bij zitbank, het 
knooppunt. loopt u RD. (U bent hier al geweest).   
 

6. Vlak voor de eerste zitbank en waar het pad 
begint dalen, gaat u L over het brede bospad.  
Beneden meteen voorbij de 4-sprong bij 
waterpoel gaat u R over het soms slecht te zien 
kronkelige bospad.. Aan de 3-sprong gaat u L 
(witte pijl/5) (even) omhoog. Negeer 2 zijpaden 
links. Aan de T-splitsing gaat u L (witte pijl/5/wit-
rood/X) omhoog. Boven aan de ongelijke 4-
sprong bij witte pijl gaat u scherp R. (U loopt dus 

niet richting asfaltweg). Negeer zijpaadje links. Bij 

de Wingerts Mühle, molen zonder wieken, gaat u 
R over de klinkerweg.  
 

(De molen werd rond 1560 gebouwd en deed dienst 
als oliemolen. Begin 1900 is de molen gedeeltelijk 
afgebrand. In 1965/1966 is weer opgebouwd. In 1995 
werd de molen gerenoveerd en kreeg de functie van 
feestlocatie/restaurant).  
 

Meteen daarna gaat u R over het bospad. Negeer 
meteen zijpaadje rechts richting tennisbanen.  
Aan de Y-splitsing voor zitbank gaat u L het grind 
-bospad omlaag.  Beneden bij zitbank gaat u R de 
asfaltweg omlaag. Meteen daarna aan de 3-
sprong loopt u RD (geel/rood/A2/X) over het 
fietspad.   Aan de 4-sprong gaat u L naar de 
vijver. Negeer smalle zijweg rechts. Meteen 
daarna  gaat u  R het trapje omlaag en ga dan 
meteen L met rechts van u de vijver.   
 

7. Negeer zijpad links en loop over de half ronde 
brug.  Meteen voorbij de ronde stadstoren (1420) 
gaat u L de trap omhoog  en loop boven door het 
poortje in de stadsmuur (1420).   (Boven kunt u 
even L omhoog lopen voor het uitzicht). Neem nu 

het tweede grindpad R.(Dus niet het pad langs de 

stadsmuur).   Negeer zijpaden en loop RD langs de 
dikke 140 jaar “jonge” en 30 m hoge Mammoet 
boom. U verlaat het park. Ga nu meteen aan de 4-
sprong L (Rundweg) met rechts van u de  St. 
Georgekerk waarvan het onderste deel van de 
toren uit 1118 stamt.  Een eindje verder loopt u 
door het poortgewelf (1400), dat in 1984 is 
gerenoveerd. 



Meteen daarna gaat u L over de  klinkerweg. De 
brede klinkerweg buigt naar links en wordt een 
smalle dalende klinkerweg. Meteen na deze bocht 
gaat R door het steegje gelegen tussen muren.  
Aan de klinkerweg gaat u R langs huisnr. 6.  
Steek de doorgaande weg over en ga L. Meteen 
daarna, waar de doorgaande weg naar links buigt, 
gaat u R.  

(Als u hier L de doorgaande weg volgt, dan komt u 
meteen links bij de mooie café/lunchroom Post waar 
ze heerlijke Kaffee und Kuchen hebben en waar u 
nog iets kunt eten en drinken).  
 

Steek nu meteen L het zebrapad over en loop RD 
(Am Roβtor) langs het Rathaus de klinkerweg 
omlaag en u komt weer op het pleintje 

 

De onderste deel  van de stadspoort “Am Roβtor” is gebouwd voor 1365. Het bovenste deel rond 1400. In 1901 is 
de stadspoort genoveerd.   
    
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 
 

.   


