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  blz 2 van 3 

 

Net ten oosten van de plaats Posterholt ligt vlak over de Duitse grens het oude stadje Wassenberg. Als u 
van de waterkant houdt, is deze makkelijk te lopen wandeling een prima keuze!  U wandelt door de velden 
naar de Rur en dan volgt u een tijdje deze rivier.  Dan loopt u een stuk langs de Wurm en komt u in het 
dorpje Hochbruck.  Via het dorpje Brehm komt u weer bij de Rur die u dan een hele tijd volgt. Via 
veldwegen en graspaden komt u weer in Wassenberg.  Neem zelf proviand mee voor onderweg. Er staan 
enkele zitbanken.  Aan het eind is een leuk terras aan het mooie pleintje.  TIP: U kunt deze route prima 
combineren met wandeling 829 Wassenberg (10 km).   
 

Startadres: Plein voor voormalig Rathaus,  Roβtorplatz 1, Wassenberg.    
(Parkeer op de gratis parkeerplaats  hoek Forster Weg 4/Companusstraβe). Ga dan R  Forster Weg) omlaag en ga 
dan verder bij **** in punt 1.    
 

U kunt ook starten in Hochbrück, Hochbrücker Straβe 81. Hochbrück/Heinsberg en dan halverwege 
pauzeren in Wassenberg. Met uw rug naar huisnr. 81 gaat u L. Meteen daarna bij smeedijzeren wegkruis op 
sokkel gaat u L (An de Ufer) over de doodlopend smalle asfaltweg. Ga nu verder bij **** in punt 3. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,05 km  3 uur  25 m  30 m 
 

 
 

830. WASSENBERG 14 km 
 

1. Met uw rug naar het voormalig Rathaus/ 
raadhuis, waar nu een restaurant is in gehuisvest,  
gaat u RD langs de fontein over het plein omlaag 
en loop dan  RD door de stadspoort “Am Roβtor”.  
 

(Het onderste deel  van de stadspoort is gebouwd 
voor 1365. Het bovenste deel rond 1400. In 1901 is 
de stadspoort genoveerd).  
 

Aan de kruising bij fietsknooppunt 21 gaat u RD 
(Forsterweg) de asfaltweg omlaag.  **** Negeer 
zijwegen. Na ruim 300 m gaat u aan de  4-sprong 
bij huisnr. 28 L (Packeniusstraβe). Negeer 
zijwegen. Na  200 m gaat u aan de ongelijke 4-
sprong, meteen na de brug, R (37) over het 
grindpad met rechts de Gasthausbach en boven 
steekt u via de halfronde brug de doorgaande 
weg over. Beneden bij de grote parkeerplaats/ 
fietsenstalling gaat u L richting   zwembad en bij 
het zwembad loopt u RD over het klinkerpad met 
rechts de grote parkeerplaats. Aan de asfaltweg, 
ingang parkeerplaats,  gaat u L. U passeert een 
wit-rode slagboom en tuinkassen. Negeer na 
tuinkassen bij verkeersspiegel veldweg links.  
 

(Hier staat rechts bij de inrit van de  voormalige 
Pletschermühle een groot wegkruis (1875).  
 

150 m verder steekt u de Myhler Bach over. Aan 
de 3-sprong voor plaatsnaambord Orsbeck gaat u 
bij wandelknooppunt (wkp) 53 R (51). Negeer 
veldweg schuin links omlaag. Na 250 m, voorbij 
open koeienstal,  gaat u L over de veldweg met 
links de bosrand. (U verlaat 51). 20 m voorbij 
zitbank en het grote herdenkingskruis/Ecker 
Kreuz ter herinnering aan o. a. de broers Jakob, 
Johann en Willi Ecker gaat u R over het graspad. 
Bij hoogspanningsdraden gaat u L over de smalle 
asfaltweg.    
 

2. Waar de smalle asfaltweg na 300 m iets naar 
links buigt, gaat u R over de veldweg/graspad.  
Aan de 3-sprong bij betonnen elektriciteitspaal 
loopt u RD over het graspad langs de 
elektriciteitspalen. Aan de T-splitsing voor de  
Baggersee gaat u L over de veldweg.  Aan de 
volgende T-splitsing bij infobord gaat u R 
(47/fietsroute 23) over het grindweg met links van 
u de Rur.  Na 600 m gaat u aan de 3-sprong bij 
infobord R over de veldweg, die na 100 m naar 
links buigt. (U verlaat hier 43 en fr. 23).  Na 400 m 
gaat u aan de volgende 3-sprong L over de 
veldweg.   
 

(Na 200 m passeert u rechts een oude arm van de 
Rur (Baaler Bach) waar in het water knotwilgen 
staan).  
 

Aan de volgende 3-sprong gaat u L met links de 
volgende Rur arm (Baaler Bach).  Negeer bij 
infobord en wegwijzer smalle brug links over de 
Baaler Bach en volg de veldweg RD (47) met links 
de Rur.  
 

(Als u hier L de smalle brug oversteekt, dan komt u 
bij kunstwerken, picknickbank en een schuilhut met 
zitbank. Als u aan het wieltje van het kunstwerk 
draait, dan gaat een rood lampje branden en 
vervolgens een groen lampje. Als u op het knopje NL 
duwt, dan hoort u een verhaaltje over een bever).     
 

Negeer  graspad rechts en loop RD (47). Na 250 m 
steekt u L via smalle brug de Rur over met links 
mooi zicht op de stuw en vistrap.  (U verlaat hier 
47). Meteen na de brug gaat u R over het graspad 
met rechts de Rur. (Voor u ziet u de St. 
Nicolaaskerk (1903) in Kempen). Bij de monding 
van de Wurm in de Rur gaat u L over het graspad 
met rechts de 35 km lange Wurm, die in het 
Aachener Wald ontspringt. Na bijna 600 m, 25 m 
voor brug, gaat u scherp L over het graspad.   
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3. 100 m verder gaat u R over de smalle 
asfaltweg, die even verder naar rechts buigt.  Let 
op! Vlak voor de voorrangsweg bij groot 
wegkruis en zitbank, een prima pauzeplek 
halverwege, gaat u scherp L over de veldweg met 
even verder rechts een loods met veel 
zonnepanelen op het dak. De veldweg wordt een 
graspad dat u RD volgt met rechts achtertuinen 
van woningen in Hochbrück. Negeer veldweg 
rechts Aan de T-splitsing voor haag gaat u R over 
het graspad gelegen tussen hoge hagen. Vlak 
daarna aan de smalle asfaltweg gaat u L (An der 
Rur) langs huisnr. 4.  
 

(Degene, die gestart is in Hochbrück gaat hier R).  
 

**** Aan het eind van de asfaltweg gaat u aan de 
3-sprong R over het graspad met links de 
bosrand. Aan de asfaltweg gaat u L en u loopt 
door het dorpje Brehm met de leuke optrekjes. Na 
500 m, voorbij huisnr. 52, verlaat u de bebouwde 
kom. (Rechts ziet u de kerk in Unterbruch). Na bijna 
200 m gaat u bij verbodsbord L over veldweg.    
 

4. Aan het eind van de veldweg gaat u bij de Rur 
R over het graspad. Volg nu geruime tijd het 
graspad met links van u de circa 165 lange km 
Rur, die in België ontspringt op de Hoge Venen 
(Ardennen) en in Roermond in de Maas stroomt 
onder de naam Roer. Na 1,1 km passeert u bij 
ijzeren reling een stroomversnelling en loop RD 
richting brug.  
 

(Dadelijk passeert u weer deze stroomversnelling 
maar dan aan de ander kant van de rivier).  
 

200 m verder vlak voor de brug gaat u R omhoog. 
Boven aan de doorgaande bij fietsknooppunt 22  
gaat u L en via brug steekt u de Rur over.  Vlak na 
de brug (uitkijken met oversteken) gaat u  bij 
plaatsnaambord Orsbeck R (An St. Martinus) de 
asfaltweg omlaag. Na 30 m gaat u R (pijl 54) over 
de parkeerplaats, die u RD oversteekt richting 
picknickbank.   
 

(Als u hier RD (An St. Martinus) loopt, dan komt u na  
200 m bij de rijksmonumentale St Martinkerk met zijn 
ruim 1.000 jaar oude middenschip met Romeinse 
tegels in de buitenmuur. In de muur van het oude 
middenschip is visgraat metselwerk te zien, dat door 
de Romeinen werd toegepast. Het interieur van de 
kerk, waarvan de bijzondere toren rond het jaar 1000 
is gebouwd, is bijzonder. Op het kerkhof rond de kerk 
staan oude grafstenen en een bijzonder 
oorlogsmonument (1914-1918). Tegenover de kerk 
ligt restaurant Zur Post).  
 

Bij picknickbank gaat u RD en meteen daarna 
gaat R met links de Rur. (U verlaat 54).  Even 
verder loopt u onder het viaduct door en volg RD 

het smalle graspad met rechts afrastering 
weiland.  
 

(Hier bij brug werd vroeger de rivier overgestoken via 
een veerpont).  
 

Na 150 m passeert u weer de stroomversnelling. 
100 m verder aan de 3-sprong bij infobord en 
zitbank gaat u R (53) over de grindweg met rechts 
een diepe sloot, die omzoomd is met bomen.  Aan 
de T-splitsing gaat u R (53).  Aan de 3-sprong, 
vlak voor de doorgaande weg, gaat u bij wkp 53 L 
(52) over de smalle asfaltweg. Na 150 m gaat u L 
over de veldweg.  (U verlaat 52). Na 500 m gaat u 
aan de asfaltweg R (52).  Aan de 3-sprong bij wkp 
52 gaat u R (53/Pletschermühlenstraβe) en u 
loopt Orsbeck binnen. Na 30 m gaat u bij 
verbodsbord L over de smalle asfaltweg met voor 
u de kerk en burcht in Wassenberg.  Negeer 
zijwegen. Na bijna 300 m steekt u de Myhler Bach 
weer over. Negeer veldweg links. Meteen daarna 
aan de 3-sprong gaat u L over de smalle 
asfaltweg met rechts de doorgaande weg. Na 100 
m, in de bocht naar rechts en vlak voor de 
doorgaande weg, gaat u L over het graspad met 
rechts de doorgaande weg.   
 
5. Vlak daarna gaat u L over het graspad  met 
rechts een hoog (gras)talud horend bij ligweide 
van zwembad en even verder links tuinkassen. 
Aan het eind van het graspad bij slagboom gaat u 
R over de asfaltweg. Na 150 m gaat u R over het 
klinkerpad/trottoir met links de grote 
parkeerplaats. Volg het klinkerpad dat bij  
zwembad naar links buigt, Bij fietsenstalling gaat 
u R het grindpad omhoog en boven steekt  u weer 
via de halfronde brug de doorgaande weg over en 
volg het grindpad omlaag met beneden links het 
beekje Gasthausbach. (Over dit grindpad heeft aan 
het begin van de wandeling al gelopen). Steek bij 
brug de klinkerweg over en loop RD (Am 
Gasthausbach) over de klinkerweg met rechts  
het beekje Gasthausbach. Negeer  zijwegen. Na 
bijna 500 m, meteen voorbij wkp 36,   gaat u L de 
smalle voorrangsweg/eenrichtingsweg door het 
oude gedeelte van Wassenberg omhoog en u 
passeert meteen links een muurkruis (zie 
infobord).  
 

(Even verder passeert u rechts het mooie 
café/lunchroom Post waar ze heerlijke Kaffee und 
Kuchen hebben en waar u ook kunt lunchen).  
 

Na bijna 200 m gaat u aan de 3-sprong bij hotel 
Alt Wassenberg L. Meteen daarna bij het 
voormalig Rathaus gaat u L omlaag en u komt 
weer op het pleintje.

 
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 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur 
 


