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Tijdens deze gemakkelijke grenswandeling, wandelt u eerst door het dal van de Roode Bach en dan 
passeert u een in het bos verstopte vijver.  U komt in het dorp Höngen en dan volgt u geruime tijd de 
Saeffeler Bach, langs het dorp Havert, over veldwegen en graspaden. U komt in Isenbruch en dan loopt u 
langs de Nederlandse grens naar de Vloedgraaf.  Na een mooi stuk langs deze beek komt u via graspaden 
weer bij het begin.  Neem voor onderweg zelf proviand mee, er staan enkele zitbanken. Dit is een fijne route 
om eens lekker uit te waaien en de omgeving van Tüddern te verkennen 
 

 
 
Startpunt: Parkeerplaats, Propsteiweg 9, Millen – Selfkant.  

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,38 km  3.20 uur  34 m  44 m 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

 
 

884. MILLEN (Tüddern) 15,4 km 
 

1.  Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R 
(Propsteiweg. Negeer meteen zijweg rechts. Aan 
de T-splitsing gaat u L ( Johann-Grein-Straße). 
Aan de kruising gaat u R (Pesch). Aan de  
T-splitsing gaat u L over de veldweg, met rechts 
van u de Roode Beek. Aan de 3-sprong met brug 
gaat u RD. Negeer veldweg links en loop verder 
RD. Aan de 4-sprong gaat u RD over de smalle 
asfaltweg (fietsroute 31/41).  Aan de 3-sprong bij 
zitbank gaat u R (fr 41). Aan de 4-sprong bij 
zitbank aan de rand van Tüddern gaat u R over de 
stenen brug, langs de stenen grenspaal nr. 307 
en groot infobord en steek even verder het 
houten bruggetje over. (U loopt hier door het 
natuurgebied Schwienswei). Aan de 3-sprong bij 
zitbank gaat u L. Aan de doorgaande weg gaat u 
R. U passeert links het voetbalveld van Centrum 
Boys. Steek voorbij het woonwagenlamp, via 
brug, de Roode Beek over en ga na 20 m bij 
ijzeren hek L over het graspad met links van u de 
Roode Beek. Aan de 3-sprong voorbij zijbeekje 
van de Roode Beek, loopt u RD verder over het 
graspad.  Steek bij brug en plaatsnaambord 
Tüddern de asfaltweg over en loop bij 
verbodsbord RD over het brede pad verder langs 
de Roode Beek.  
 

(Rechts ziet u woningen in de Sittardse wijk 
Europapark).  
 

Negeer bosweg rechts. Aan de T-splitsing gaat u 
R. Aan de 3-sprong gaat u L over het brede 
grindpad. Aan de T-splitsing voor de Roode Beek 
gaat u L en steek het houten bruggetje over. Loop 
verder RD over de grindweg. Aan de ongelijke  
4-sprong gaat u RD. Boven aan de 4-sprong, in 
Tüddern, gaat u RD (Marienstraβe) de klinkerweg 
omhoog.   
 

2. Aan de T-splitsing bij kapel Jungfrau der 
Armen (1959) en twee zitbanken gaat u R. U 
passeert links het oefenterrein en clublokaal van 
de Schäferhunden Verein Orts Gruppe Tüddern-
Selfkant. Steek de voorrangsweg over en ga R 
over het fietspad.  Let op! Circa 10 m vóór de 
autovrije bosweg links, gaat u L het bospaadje 
omlaag.  Beneden aan de 3-sprong voor vijver 
gaat u L met rechts van u de vijver.  (Een eindje 
verder passeert u zitbanken, een leuk genietplekje). 
Negeer bij schuilhut van de Angelverein 
Ausdauer Höngen e.V.  zijpad rechts en volg het 
brede pad omhoog. Negeer betonnen trapje links. 
Boven voorbij rood/witte paaltjes en voor grote 
akker gaat u R over het verharde pad.  Aan de  
4-sprong gaat u RD over de bosweg.  Aan de 
volgende 4-sprong gaat u L (oranje pijl, K) 
omhoog. Boven aan de asfaltweg gaat u R. Aan 
de 3-sprong gaat u L over de licht stijgende 
smalle asfaltweg.  

 

(Schuin rechts voor u ziet u windturbines bij 
Waldfeucht, vlak bij Koningsbosch. De windturbines 
zijn 85 m hoog en vijf turbines hebben/krijgen een 
hoogte van 190 m).   
 

Aan de 4-sprong gaat u RD en steek via brug de 
autoweg B56 over. Negeer veldweg scherp 
rechts. Aan de kruising bij boerderij gaat u L over 
de veldweg.  Aan de volgende kruising gaat u R. 
Aan de 3-sprong loopt u RD over de asfaltweg.   
 

3.  Vlak daarna aan de kruising in Höngen gaat u 
L langs huisnr. 58 met de 46 zonnepanelen op het 
dak.  Aan de T-splitsing, bij voorrangsweg gaat u 
L (Heerstraβe). Negeer bij zitbank en wegkruis 
zijweg links (Krouw). Neem dan de eerste weg R 
(An Dilia). Aan de 3-sprong voor huisnr. 5 loopt u 
RD en bij verbodsbord gaat u RD over de 
veldweg.  
 

(Als u hier aan de 3-sprong R gaat, komt u even 
verder (nr. 17) bij de monumentale hoeve “Haus 
Dilia”(1782)).  
 

Steek de asfaltweg over en loop RD over het 
graspad. Aan de smalle asfaltweg gaat u L. 
Meteen daarna aan de 3-sprong L (fietsroute 43). 
Aan de volgende 3-sprong loopt u RD. Na 30 m 
gaat u voor de parkeerplaats van Altenheim St. 
Josef/Haus Biesen R over de bosweg.  
 

(Bij de parkeerplaats ziet u rechts de St. Josefkapel 
(1926), die in de tuin van het zorgcentrum staat).  
 

Bij hoge populieren steekt u via brug het 
Saeffeler beekje over. Ga nu meteen L over de 
veldweg met links het Saeffeler beekje en rechts 
boven woningen in Havert.  Negeer na 50 m 
veldweg/inrit rechts omhoog. (U passeert even 
verder een grote ronde mestsilo). Aan de 4-sprong 
gaat u L de brug over en ga dan meteen R over 
het asfaltpad met rechts de 12,7 km lange 
Saeffeler Bach, een zijbeekje van de Roode Beek. 
Volg nu 1 km dit pad RD door en langs de 
bosrand.    
 

4. Aan de T-splitsing bij wegwijzer in Havert gaat 
u R de brug over en ga dan meteen bij 
verbodsbord L (In den Brüchen) over de veldweg 
(medidationspfad).  
 

(U ziet hier de Sankt Gertrud kerk).  
 

Negeer vlak daarna bij hoge populieren 
veldweg/inrit rechts en blijf nu circa 1,3 km RD 
langs het met bomen omzoomde Saeffeler beekje 
lopen. Negeer brug links en blijf RD verder langs 
de beek lopen.  Aan de 4-sprong bij de volgende 
brug gaat u RD over het graspad verder langs de 
beek.   
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Negeer na circa 500 m nog een brug links en  
150 m verder buigt het pad naar rechts richting 
bosje. (U verlaat hier de Saeffeler Bach).  Aan de  
4-sprong bij bosje, wegkruis en zitbank gaat u L. 
(Een prima pauzeplek na 10,5 km).   
Aan de 3-sprong RD. Steek de voorrangsweg 
over en loop RD Isenbruch binnen.  
 

(In Isenbruch ligt bij grenspaal 310, de weg van 
Tüddern naar Susteren, het meest westelijke puntje 

(Westzipfel) van Duitsland. Duitsland heeft op de vier 
uiterste punten van haar land markeringspunten 
geplaatst. Deze zogenaamde “Zipfel” zijn toeristische 
trekpleisters. De noordelijkste plek in Duitsland ligt bij 
List op het eiland Sylt, het oostelijkste ligt in Görlitz 
en het zuidelijkste in Oberstdorf).  
 

Na 10 m gaat u L (Bach-Straβe).  Aan het einde 
van de klinkerweg gaat u bij verbodsbord links 
over de veldweg, die voor de voorrangsweg naar 
rechts buigt. Negeer graspad rechts. 
 

(Hier ziet u rechts het torentje van de monumentale 
Maria Immculata kerk/kapel, waarvan het altaar in 
1521 gewijd is).  
 

Bij wegkruis, zitbank en meditatiebordje steekt u 
L de voorrangsweg over en loop RD (Isenbrucher 
Mühle/wit-rood) over de veldweg.  
 

(U passeert meteen rechts een boerderij met aan de 
zijkant twee molenstenen. Dit is de voormalige 
Isenbrucher Mühle, die voor het eerst genoemd werd 
in1379).  
 

Voorbij de boerderij buigt de veldweg naar links 
met rechts van u de Roode Beek. Steek via brug 
de Saeffeler Bach over en volg RD (wit-
rood/Pieterpad) het graspad/veldweg met rechts 
van u de Roode Beek waar meestal geen water in 
staat. 
 

(De Saeffeler Bach en de Roode Beek vloeien hier 
samen en gaan verder onder de naam Roode beek, 
die in de Geleenbeek stroomt).   
 

Aan de 3-sprong gaat u RD. (U loopt hier op de 
grenslijn met links Duitsland en rechts Nederland). 
 

5. Aan de volgende 3-sprong loopt u RD onder 
het viaduct door. Meteen na het viaduct gaat u 
aan de volgende 3-sprong R (wit-rood) over de 
veldweg. Aan de T-splitsing, aan de rand van 
Millen, steekt u R bij de grensstenen nr. 309 via 
brug de Roode Beek over.  Meteen daarna, aan de 
3-sprong bij zitbank, gaat u RD 
(86/Vloedgraafpad).  Steek via de volgende brug 
de Vloedgraaf over en ga meteen L over het 
graspad met links de Vloedgraaf, die is gegraven 
om de afwatering van het landbouwgebied te 
verbeteren en de Roode Beek en Geleenbeek te 
ontlasten. Aan de asfaltweg gaat u L de brug over 
en volg RD de lindebomenlaan met rechts van u 
de gegraven korte beek tussen de Geleenbeek en 
Roode Beek.  
 

(Bij de brug stroomt water van de Geleenbeek in de 
Vloedgraaf).  
 

Even verder loopt u rechts langs de gracht van 
het kasteelterrein van huis Millen. 
 

(Links in de tuin ziet u een donjon (verdedigbare 
woontoren) uit de 14e eeuw, de voorloper van het 
huidig kasteel Millen).  
 

Negeer inrit naar (kasteel) Huis Millen.  
 

(Op het omgracht kasteelterrein van Huis Millen 
staan verschillende monumentale gebouwen. De 
twee 15e eeuwse poortgebouwen en de kern van de 
woonvleugel vormen de oudste onderdelen. Het 
geheel is rondom een langgerekte vijfhoekige 
binnenplaats opgetrokken. In de 16e eeuw en 17e 

eeuw is het woongedeelte uitgebreid).  
 

Steek meteen daarna bij twee grensstenen nr. 308 
RD de brug over en negeer meteen de veldweg 
rechts. Aan de 3-sprong gaat u R (Johann-Grein-
Straße).  Negeer zijweg links (Kirchplatz). Aan de 
volgende 3-sprong gaat u L (Propsteiweg). Loop 
RD terug naar de parkeerplaats. 
 

 
De Duitse dorpjes waar u doorheen bent gelopen, hoorden van 23 april 1949 tot 31 juli 1963 bij Nederland. De 
dorpen zijn nu een onderdeel van de gemeente Selfkant.  

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.   

 

 


