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Tijdens deze vlakke route rolt u over kleine asfaltweggetjes en bospaden door het mooie natuurgebied van 
de Roodebeek. De route gaat langs het dorp Mindergangelt en langs het Wildpark Gangelt waar u tussen 
de bomen nog enkele bizons kunt zien.  Onderweg passeert u restaurant Etzenrather Mühle.  Achter 
restaurant De Lier is een mooi terras. Het restaurant is rolstoeltoegankelijk en er is een invalidentoilet. 
Attentie! Vanaf 2020 zijn enkele paden van kiezel voorzien waardoor het lastig is voor een rolstoel met 
duwer.  
 

Startpunt :Parkeerplaats Restaurant De Lier,  Leiffenderhofweg 3  Schinveld. 
(Aan het eind van de Leiffendehofweg  rijdt u het wildrooster over naar de parkeerplaats.  
 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.restaurant-delier.nl/
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1. Vanaf de parkeerplaats rolt u via het veerooster 
terug naar de asfaltweg (Leiffenderhofweg). Ga 
nu vlak vóór het grote witte huis (Handelsstal 
Leiffenderhof) R (geel/blauw) over het pad richting 
Gangelt en steek het veerooster over. Volg nu RD 
het pad links langs de loods richting Gangelt. 
(Even verder ziet u rechts het vliegveld van de Eerste 
Limburgse Zweefvlieg Club (1934). Nog een eindje 
verder passeert u links voor bruggetje een uitkijkpunt. 
Mogelijk komt u hier grazende Schotse 
hooglandrunderen tegen). Aan de smalle asfaltweg, 
voorbij twee vlonderpaden door het 
moerasgebied, steekt u RD de brug over. Negeer 
meteen bij zitbank smalle asfaltweg links en loop 
verder RD over de asfaltweg  Aan de kruising bij 
schanskorf met infobord gaat u L over het brede 
pad door de bosrand. Volg dit pad geruime tijd 
RD.   
 
2. Aan de T-splitsing gaat u R de smalle asfaltweg 
omhoog. Aan de 3-sprong gaat u L  (roze/blauw). 
Steek in het Duitse dorp Mindergangelt de 
voorrangsweg over en ga RD (Verboden voor 
motorverkeer) over de asfaltweg.  Aan de 3-
sprong gaat u L. Aan de volgende 3-sprong gaat 
u weer L. Aan de kruising met asfaltweg gaat u 
RD het brede bospad in. (Als u niet door het bos 
wilt, dan kunt u hier R gaan. Ga nu verder bij **** in 
punt 3). Aan de 3-sprong gaat u R.   
 
3. Aan de smalle asfaltweg bij zitbank gaat u L 
over de asfaltweg. **** Volg deze asfaltweg 
geruime tijd langs de bosrand en akkers. Negeer 
veldweg rechts omhoog. De asfaltweg buigt bij 
wilduitkijkpost naar links en via het viaduct rolt u 
onder de voormalige “neutrale weg” Brunssum–
Koningsbosch door. (Deze doorgaande weg lag op 
Duits grondgebied en werd door Rijkswaterstaat tot 
2002 onderhouden). Volg nu RD de smalle 
asfaltweg door het bos. (Even verder ziet u links de 
achterkant van het wildpark Gangelt). Aan de 3-
sprong gaat u L over de  asfaltweg. (Een eindje 
verder passeert u een schuilhut met zitbanken met 
uitzicht op de speeltuin van het wildpark Gangelt). 
Beneden buigt de asfaltweg naar links. Volg 
geruime tijd de asfaltweg RD met rechts van u de 
R(o)ode Beek/Rodebach. (De circa 25 km lange 

Roode Beek ontspringt in het natuurgebied 
Brunssumerheide en mondt bij Oud-Roosteren in de 
Geleenbeek uit). Aan de brug bij grenspaal no. 272 
gaat u L de asfaltweg omhoog langs de 
Etzenrather Mühle. (Een mooie pauzeplek met 
invalidentoilet. De Etzenrather Mühle is genoemd 
naar het Nederlandse buurtschap Etzenrade. 
Etzenrade lag toen op Duits grondgebied. Deze 
voormalige watermolen aan de Rodebach wordt in 
1492 voor het eerst vermeld). U passeert de ingang 
van Wildpark Gangelt. (In dit 50 ha. grote wildpark 
treft u vrijwel alle roofvogels, grote zoogdieren en 
uilen van Europa aan. Elke middag (15:00 uur) is er 
een roofvogelshow (behalve vrijdag).Vriendelijke 
toegangsprijzen). De asfaltweg buigt naar rechts. 
 
4. Aan de 3-sprong gaat u L onder het viaduct 
door richting Gangelt. Aan de 3-sprong na het 
viaduct gaat u R over de smalle asfaltweg met 
rechts van u de Rodebach/R(o)ode Beek. Negeer 
houten brug rechts. Steek vlak daarna de 
voorrangsweg over en ga RD over de smalle 
asfaltweg verder langs de Rodebach. Aan de 
kruising steekt u R de houten brug over. Volg 
enige tijd het pad. Ga bij veerooster door het 
klaphek en volg geruime tijd het brede pad RD 
(blauw/roze) de bomenlaan. Aan de kruising bij 
parkeerplaats en picknickbanken gaat u L 
(blauw/roze) over de asfaltweg. Via het veerooster 
loopt u weer het natuurgebied Roode Beek 
binnen. Via de brug steekt u weer de R(o)odebeek 
over en volgt u de asfaltweg RD (blauw/roze). 
(Een eind verder kunnen sterke vaders en/of 
moeders met de kinderwagen via het grindpad de 
hoge heuvel omhoog lopen. Boven op de heuvel bij 
het Bovenmeer ( 73,70 N.A.P.) heeft u rondom mooi 
uitzicht over het natuurgebied Roode Beek. Hier ziet 
u o.a. de kerktoren in de Duitse plaats Gangelt. 
Mogelijk ziet u  beneden op het grote grasveld 
grazende Schotse hooglandrunderen. Jammer dat 
hier geen zitbank staat). Via het laatste veerooster 
komt u weer bij het restaurant waar u nog iets 
kunt eten of drinken.  Er is ook een 
invalidentoilet.  (Op het achterterras kunt u mogelijk 
naar opstijgende zweefvliegen kijken).  

 

 
 

 

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 openbaargemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/

