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Net ten oosten van de plaats Posterholt ligt vlak over de Duitse grens het oude stadje Wassenberg. Tijdens 
deze gemakkelijke en bosrijke wandeling wandelt u door mooie loofbossen naar de prachtige in het bos 
gelegen Mariakapel Birgelener Pützchen.  Dan loopt u via mooie natuur naar het Natur Schutz Station  
Haus Wildenrath, een mooie pauzeplek (geen horeca). Meteen daarna passeert u een infopunt (blokhut) 
waar ook een Naturerlebnisgelände is. De terugweg gaat langs mooie bosranden en door velden naar het 
dorp Myhl waar u twee grote kruisen passeert. Via o.a. leuk pad langs Myhler Bach  komt u weer bij het 
restaurant met terras. Er staan onderweg veel zitbanken.  
 

Startadres: Restaurant Tante Lucie, An der Windmühle 31, Wassenberg.  (Tel: 0049-24322332). 
Voor het restaurant is een grote parkeerplaats. Het restaurant was aug. 2022 dicht en stond te koop. Als er een 
nieuw uitbater is. laat dat dan even weten. Alvast bedankt. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,64 km  2.45 uur  36 m 104  m 
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1.   Met uw rug naar de ingang van het restaurant 
loopt u RD de smalle asfaltweg omlaag met 
rechts de grote parkeerplaats. Steek de 
voorrangsweg over en ga bij wandelknooppunt 
(wkp) 58 L (60) over het fietspad met rechts de 
volgende parkeerplaats.  Na 50 m gaat u R de 
klinkerweg omhoog naar de Wingerts Mühle, een 
windmolen zonder wieken. Voor de molen, die uit 
circa 1560 stamt, gaat u R de klinkerweg omhoog. 
Meteen daarna gaat u R over het bospad.  Negeer 
zijpaadjes.  Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u 
RD. Meteen daarna gaat u de 3-sprong L de 
bosweg omhoog. Aan de 3-sprong bij zitbank 
gaat u RD verder omhoog.  Na 50 m gaat u boven 
bij afgezaagde boom L het pad steil omlaag.  
Beneden aan de kruising, met hoge den in het 
midden, gaat u R aan de linker kant van het holle 
pad omhoog met aan de rand de afgezaagde 
bomen.  
 

2. Na 100 m gaat u aan de ruime 5-sprong het 
tweede pad L (33) omlaag. Aan de 4-sprong bij 
zitbank gaat u R (33) omlaag met rechts een 
vijver.  Volg verder het pad met rechts de beek 
met het heldere water. Aan de T-splitsing gaat u 
bij L (33) de brug over. Aan de volgende T-
splitsing bij wkp 33 gaat u R (61) de grindweg 
omhoog met rechts een vijver. Negeer zijpaden. 
Boven gaan de T-splitsing gaat u L (61) over de 
asfaltweg. Steek vlak daarna bij picknickbank 
schuin R de voorrangsweg over en loop RD (61) 
over de asfaltweg met parkeerplaatsen en rechts 
de supermarkt Penny.  Steek aan het eind van de 
asfaltweg RD de parkeerplaats over, ga L (61) en 
na 25 m gaat u R (61) de stenen trappen omhoog.  
Boven voor school en klok gaat u L over het 
klinkerpad.  Meteen  na zitbank, waar het pad 
naar links buigt, gaat u R omhoog richting 
schoolgebouw. Volgt het pad langs dit gebouw 
en negeer pad links. Loop RD (61) met rechts een 
parkeerterrein. Aan de T-splitsing voor kerkhof 
ingang met witte pilaren steekt u de asfaltweg 
over. Voor de ingang van het kerkhof, waarop de 

afscheidskapel staat, gaat u R (61) over het 
asfaltpad met links het kerkhof. Meteen voorbij 
het kerkhof gaat u via hek in groot hek bij 
verbodsbord L (61) de bos- grindweg omlaag met 
links het kerkhof/Waldfriedhof  
 

(Hier staat rechts aan de overkant van de asfaltweg 
rechts van de hoge toren met gsm-apparatuur de 
Evanglische Kreuzkirche (1964-1965)). 
 

Ga een eind verder door het hek in het volgend 
groot stalen hek en volg RD (61) de bosweg 
omlaag.   
 

3.  Negeer zijpad links omhoog. Meteen daarna 
gaat u aan de 4-sprong bij zitbank en wkp 61 R 
(32/A1) omlaag. Aan de 3-sprong bij volgende 
zitbank gaat u RD (32/A-1). Aan de ongelijke 4-
sprong bij picknickbank en wkp 32 gaat u L (18). 
Bij de prachtige Mariakapel/Birgelener Pützchen 
(1910), een boskapel die druk bezocht wordt en 
statieweg loopt u RD.  Vlak daarna aan de Y-
splitsing bij wkp 18 gaat u R (19/X/A1/geel-rood) 
het bospad omhoog. Negeer zijpaden. Na 300 m, 
50 m voorbij zitbank en stenen “Bildstock”  
(schrijn langs de weg) waarop een kruis staat 
afgebeeld, gaat aan de kruising R (A1/E8/geel-
rood) het bospad omhoog. Negeer zijpaden. 
Boven aan de asfaltweg gaat u L (geel-rood) 
omlaag.  Omlaag lopend gaat u na 150 m R 
(Baronsweg/geel-rood) over de smalle asfaltweg, 
die voorbij huisnr. 27 een stijgend graspad wordt.  
Aan de asfaltweg bij trafokast gaat u L omlaag. 
Beneden steekt u de asfaltweg (Entenpfuhl) over 
en loopt u bij picknickbank RD (W/14) het bospad 
omhoog. Aan de Y-splitsing gaat u R (14/W/geel-
rood) het steile (holle) smalle bospad omhoog.   
 
4.  Na 150 m gaat u boven aan de 4-sprong R (14) 
over het smalle bospaadje.  
 

(Dit paadje kan in de zomer op enkele plaatsen soms 
begroeid zijn met hoog gras en brandnetels).  
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Negeer zijpaadjes en volg het kronkelende paadje 
RD. Na 300 m, voorbij rechts gelegen weilanden 
en voor akker, gaat u R. Meteen daarna bij 
hoogzit gaat u L over de veldweg. Aan de 
asfaltweg gaat u L. Vlak daarna over gaat u bij 
verbodsbord R over het graspad met links de 
bosrand en rechts een akker. Negeer zijpaden 
links en volg het pad met links de bosrand en 
rechts een grote akker.  (Na 200 m passeert u een 
zitbank). Aan de 4-sprong bij bord 
“Naturschutzgebiet” gaat u R met links de 
bosrand en rechts op akker staande 
wilduitkijkhut. Negeer bospaden links.  Negeer na 
250 veldweg/graspad rechts. Let op! 100 m 
verder, 20 m voorbij volgend bord 
“Naturschutzgebiet” en waar het pad naar rechts 
buigt, gaat u L over het smalle bospad. Na 25 m 
gaat u aan de 4-sprong R (Traumweg Wildes 
Schaagbachtal) omlaag.  200 m verder gaat u aan 
de 3-sprong R (X/geel-rood) over het vlonderpad. 
Meteen na het vlonderpad gaat u L door het bos 
(geen pad). (U verlaat de wandelmarkeringen). Even 
verder passeert u links een dikke omgevallen 
beuk en volg dan RD het holle bospad dat een 
licht dalend pad wordt. Aan de 3-sprong gaat u 
RD (X/geel-rood) over het bospad, dat meteen 
daarna bij weiland naar rechts buigt, met rechts 
een waterpoel. Voorbij de waterpoel gaat u aan de 
3-sprong RD (W) over het vlonderpad.  Aan de 4-
sprong gaat u L (W/geel-rood) met rechts de 
vijver horend bij het Natur Schutz Station Haus 
Wildenrath. Negeer zijpaden.  Aan de T-splitsing 
gaat u R (A7/geel-rood) en u komt bij Haus 
Wildenrath, een voormalige boerderij, waar u 
even naar toe kunt lopen, een mooi pauzeplekje 
waar zitbanken staan.    
 

5. Bij Haus Wildenrath volgt u RD (A7//W) de 
bosweg omhoog. Negeer meteen bospad rechts. 
Boven aan de 3-sprong bij infopunt (blokhut) van 
Natur Schutz Station gaat u RD (X/A7/geel-rood) 
over het grindpad.  
 

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

U passeert meteen rechts op het 
Naturerlebnisgelände een picknickbank en een 
kikkerpoel. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong 
L (geel-rood).  Meteen daarna bij grote bijzondere 
insectenhotels gaat u R en even verder loopt u 
omlaag lopend het bos in. Beneden steekt u een 
bruggetje over en loop RD (A7/geel-rood). Negeer 
bij weiland bospad rechts. Aan de 3-sprong, met 
beuk het midden, gaat u L. (U verlaat hier de 
wandelmarkeringen). Steek een eind verder bij 
boomgaard de doorgaande weg over en ga R 
over het fietspad.  Na 50 m gaat u L (Reitspur) 
over de veldweg.  Vlak daarna aan de 3-sprong bij 
bord “Naturschutzgebiet” gaat u R (Reitspur) 

over het pad met links de bosrand en rechts een 
dennenplantage. Na 200 m buigt het pad naar 
links. Negeer zijpaden en blijf het pad geruime 
tijd RD volgen met links de bosrand en rechts 
akkers  
 

6. Na 800, waar u parallel loopt aan de 
linksgelegen asfaltweg, gaat u aan de kruising bij 
zitbank, het (derde) bord “Naturschutzgebiet” en 
bord “Honden aan lijn” R over de veldweg.  
 

(Schuin rechts voor u ziet u de Maria Hemelvaartkerk 
(1956) in Wassenberg).  
 

Negeer bij omheind natuurgebied/weiland, waarin 
enkele kale bomen staan, smalle asfaltweg links.  
Steek de smalle asfaltweg over en loop RD.   
Steek de voorrangsweg over en loop bij grote 
ronde mestsilo RD over de smalle asfaltweg.  Aan 
de kruising voor het dorp Myhl gaat u L en u 
passeert meteen rechts een speeltuin. Aan de 
volgende kruising bij omheind regenwateropvang 
bassin gaat u R. (U verlaat 59). Aan de 3-sprong in 
het dorp Myhl gaat u RD langs huisnr. 8. Steek de 
voorrangsweg over en loop RD (Hochfeldstraβe) 
omhoog. Aan de kruising gaat u L omlaag.  Na 
ruim 50 m gaat u meteen voorbij huisnr. 11 R het 
trapje omhoog en volg het pad richting huis.  
Loop de volgende trap omlaag en ga bij groot 
kruis en zitbank de kasseienweg omlaag. Meteen 
daarna gaat u R (Gartenstraβe) over de asfaltweg. 
Negeer klinkerweg links omlaag. Waar de 
asfaltweg, voorbij huisnr. 14 naar rechts buigt, 
gaat u RD het trappenpad omhoog.  Boven aan de 
trap gaat u meteen L over het bospad. Bij de 
Kreuzingsgruppe (1893), bestaande uit groot 
kruis waaraan Jezus hangt en de beelden van 
Maria en Johannes staan, loopt u bij zitbank RD 
het trappenpad omlaag.  
 

(Voor u ziet u beneden de St. Johan Baptiskerk 
(1899) in Myhl).  
 

Steek beneden de asfaltweg over en ga RD het 
trappenpad omlaag en loop langs de speeltuin. 
Aan de asfaltweg gaat u R langs huisnr. 19 b 
omlaag.   
 

7.  Aan de 4-sprong gaat u RD (57/A11). Negeer 
zijpaden en volg geruime RD (57) het licht 
dalende grindpad met links beneden de Myhler 
Bach en even verder links broekland (nat gebied). 
Na 700 m buigt het pad bij zitbank naar rechts 
(57/A11) en wordt een bospad. Boven aan de T-
splitsing bij zitbank gaat u L (57) de grindweg 
omhoog. Aan de 3-sprong bij volgende zitbank 
loopt u bij wkp 57 R (58/A2/geel-rood). Vlak 
daarna aan de kruising gaat u RD (58/X/A2) 
omlaag/omhoog. Negeer zijpaadjes. Beneden aan 
de smalle asfaltweg gaat u RD. Na 100 m komt u 
weer bij het startpunt.  

 
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  


