
43. GANGELT 10km – 

15,6km – 17,6km 

 

Deze vlakke boswandeling gaat door de 
Schinveldse bossen, door het dal van de 
Rodebach en langs het wildpark Gangelt. U 
loopt over Duits grondgebied. Onderweg 
passeert u Restaurant  De Lier en de 
Etzenrather Mühle.  Aan het eind is ook een 
restaurant. 
 
Startpunt :parkeerplaats bij Freibad en 
restaurant Haus Hamacher, Am Freibad 10 te 
Gangelt. 

Samenstelling route: Leon Weijden. 
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Gps afstand: 17600m 
Looptijd: 3.35 
Hoogteverschil: 15m 
 

43. GANGELT 10km – 15,6km – 17,6km 

 
1. Met de rug naar de ingang van het restaurant 
gaat u R. Neem meteen de eerste weg R. U 
passeert het Freibad (openlucht zwembad) en het 
voetbalveld van de SG Gangelt-Hastenrath 99 e.V. 
Aan het einde van het voetbalveld bij rode ijzeren 
paal neemt u het pad L (natuurpad/A6). Aan de 
kruising met asfaltweg RD (A6). Volg geruime tijd 
dit pad. Aan de T-splitsing gaat u L (A6). Aan de 
4-sprong na het klaphek gaat u RD steekt u via de 
houten brug het beekje Rodebach over. Volg het 
kronkelend paadje. (Mogelijk komt u hier grazende 
Schotse hooglandrunderen tegen). Na klaphek 
wordt dit een brede grindweg door een 
bomenlaan. Aan de kruising bij parkeerplaats 
gaat u L (blauw/roze). Via het wildrooster loopt u 
weer het natuurpark R(o)ode Beek binnen. Even 
verder steekt u de R(o)ode Beek/Rodebach over. 
(De Roode Beek ontspringt in het natuurgebied 
Brunssumerheide en mondt in Midden-Limburg bij 
Dieteren in de Geleenbeek uit.). Negeer zijpaden en 
loop RD over de asfaltweg richting Handelssstal 
Leiffenderhof (wit huis). (Een eindje verder kunt u 
rechts via het grindpad de heuvel omhoog lopen. Hier 
boven bij het Bovenmeer (73,70 N.A.P.)  heeft u 
rondom mooi uitzicht over het natuurgebied R(o)ode 
Beek. Hier ziet u o.a. de kerktoren van Gangelt. 
Mogelijk ziet u beneden op het grote grasveld 
grazende Schotse hooglandrunderen. Jammer dat 
hier (29-12-2013) geen zitbank staat). 
 
2. Meteen na Handelsstal Leiffenderhof neemt u 
het eerste pad/geasfalteerd fietspad R 
(geel/bruin)langs de bosrand. (U loopt door de 
Schinveldse Bossen, het grootste aaneengesloten 
bosgebied in Zuid Limburg (308 hectare)). Waar het 
pad naar links buigt, negeert u bij afsluitboom 
zijpad rechts. Aan de 4-sprong gaat u RD. Neem 
nu het eerste pad R (geel/bruin). Aan de 
veldweg/fietspad gaat u L. Vlak daarna gaat u R 
(bruin/geel). Aan de 4-sprong bij Mariakapelletje 
gaat u L. U passeert een houten doorgang. Na 
circa 50 meter, aan het einde van de afrastering 
(ijzeren palen), neemt u R een klein smal bospad. 
Aan de omgekeerde Y-splitsing RD. 
 
3. Aan de brede grindweg gaat u L. (Hier ligt Nonke 
Buusjke. Dit museumdorp bestaat uit Limburgse 
vakwerkhuizen). Aan het einde van de afrastering 
gaat u meteen R langs het Nonke Buusjke. Eerst 
loopt u door de bosrand, dan aan de 3-sprong 
voor graspad buigt het pad L het bos in. (dus niet 
RD langs de bosrand!). Negeer zijpad links en loop 
RD (rood). Aan de Y-splitsing gaat u L langs een 

heksenkring. Aan de T-splitsing bij klaphek gaat 
u R (roze/groen). Na 75 m. gaat u  L (groen) 
(Wanneer aan het begin van het pad veel water 
staat, ga dan terug naar het klaphek. Ga dan R over 
het brede bospad en na circa 300m bij een zitbankje 
met rechts een klaphek in een rechte hoek L (dus 
NIET scherp links ! ) Lees dan verder bij 4. U kunt 
natuurlijk ook door het bos parallel aan het eventuele 
waterrijke pad lopen). Aan de T-splitsing gaat u L. 
Waar het pad naar rechts buigt, steekt u het 
waterstroompje RD over (Als het beekje te breed is, 
ga dan even naar rechts waar het beekje smaller is 
en steek daar over). Volg het paadje RD het bos. 
Aan de T-splitsing gaat u L over het brede 
bospad. Aan de 4-sprong na klaphek en bij 
zitbank gaat u R (geel/roze/bruin/rood). 
 
4. Negeer pad links. Aan de kruising bij klaphek 
RD (bruin/paars/geel/rood). Het pad buigt naar 
links. Vlak voor grote vijver gaat u R het pad in, 
dat even later naar links buigt en tussen twee 
vijvers door gaat.  Voorbij de twee vijvers gaat u 
meteen R. (Dus de rechter vijver blijft aan uw 
rechterhand)  Let op! Waar het brede pad naar 
rechts buigt, gaat u L het bos in en daarna 
meteen L een smal, onduidelijk bospaadje in: U 
loopt nu nagenoeg parallel aan het oude, brede 
pad waar u zojuist vandaan gekomen bent. Bij 
rechts gelegen waterpoel maakt het paadje een 
haakse bocht naar R.  Volg nog even het pad 
parallel aan de greppel met sloot.  Loop dan waar 
het paadje ophoudt, haaks L door het bos (geen 
pad!) richting grasland en u komt bij een 
veldweg/fietspad. Ga hier L 
 
5. Negeer alle zijpaden en volg het pad, gelegen 
rechts naast het geasfalteerde fietspad, RD. Na 
enige tijd passeert u een afsluitboom. Negeer 
breed bospad rechts en loop RD. Na circa 100 m. 
vóór groot grasland gaat u bij drie 
“keienkorfbankjes” en een blauwe vuilnisbak 
gaat u R (bruin/rood/paars). Een eind verder buigt 
het pad naar rechts. Vlak daarna aan de 4-sprong 
na  wildrooster gaat u L (bruin/rood/paars). Aan 
de T-splitsing voor het zweefvliegveld van de 
Eerste Limburgse Zweefvliegclub (1934) gaat u L. 
U steekt een bruggetje over en loop verder RD.  
Negeer zijpaden links. Aan de Y-splitsing, bij het 
TWEEDE blauwe bord van WML, gaat u L 
(bruin/rood/paars). 
 
6. Negeer alle zijpaden en loop RD tot u bij de 
wildrooster aan de asfaltweg. Ga hier RD over de 
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asfaltweg. (Als u hier naar R gaat komt u bij 
restaurant De Lier, een prima pauzeplek. Vanaf het 
terras kunt u mogelijk naar de zweefvliegtuigen 
kijken). Vlak hierna neemt u vóór Handelsstal 
Leiffenderhof (wit huis) via het wildrooster het 
eerste pad R (geel/blauw) richting Gangelt. 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 bij bruggetje een 
uitkijkpunt). Voorbij twee vlonderpaden over een 
moerasgebied komt aan de smalle asfaltweg voor 
brug. (Ga hier R als u terug wilt naar het vertrekpunt. 
Neem vervolgens de eerste brug L. U heeft dan 9 km 
gelopen). 
 
7. Als u verder wilt wandelen, steek dan de brug 
over. Meteen na de brug gaat u bij zitbank L over 
de  smalle asfaltweg/fietspad met links van u de 
Rodebach. Volg enige tijd deze weg. Aan de 4-
sprong bij houten brug RD (paars). Steek de 
voorrangsweg over en ga RD. Vlak voor de 
hooggelegen doorgaande (“neutrale weg” 
genoemd) gaat u heel even L en loop onder het 
viaduct door. Let op: Negeer de asfaltweg rechts 
maar neem vlak daarna R het smalle pad, dat 
parallel loopt aan de asfaltweg naar rechts. (Het 
pad ligt links van deze asfaltweg). Aan de asfaltweg 
gaat u L. 
 
8. U passeert de ingang van het Wildpark 
Gangelt. Even verder komt u langs de 
Etzenrather-Mühle, een mooie pauzeplek. Aan de 
4-sprong, vóór de brug naar Nederland, gaat u R 
over de smalle asfaltweg. (Een eindje verder ziet u 
weer het Wildpark Gangelt en met een beetje geluk 
kunt u wilde zwijnen door de afrastering waarnemen). 
Waar de asfaltweg rechts buigt, gaat u L het 
bospad in. (Als u 2 km wilt afsnijden, gaat u hier niet 
L, maar RD omhoog en lees verder bij punt 10). 
 
9. Aan de 3-sprong voorbij zitbank gaat u L 
(zwart). Meteen na de brug gaat u R over het 
graspad met rechts van u de gekanaliseerde 
Rodebach. (U passeert een meetpunt van het 

Waterschap Roer en Overmaas (zie infobord)0. Aan 
de asfaltweg bij de volgende brug loopt u RD. 
Meteen daarna bij zitbank gaat u R en loopt u 
verder met rechts van u de beek. Bij infobord en 
picknickbaak steekt u R het bruggetje over en 
vervolgens gaat u L met links van u de beek.   
(Links ziet u de kerktoren van Jabeek). Let op! Na 50 
m. gaat u R het bospaadje in. Volg dit (soms 
modderige) pad RD. Aan de T-splitsing voor de 
eerste huizen van Süsterseel gaat u R. Aan de Y-
splitsing gaat u R. Aan de T-splitsing R. (Rechts 
beneden ziet u een moerasgebied). Aan de 
volgende T-splitsing gaat u R over het brede pad. 
Aan de 3-sprong gaat u L (zwart) Aan de 
volgende 3-sprong bij zitbank gaat u weer L. 
Negeer zijpaadje scherp links. Aan de asfaltweg 
gaat u L omhoog. 
 
10. U loopt weer langs het Wildpark Gangelt. 
(Mogelijk ziet u elanden, bizons en andere dieren). U 
passeert een schuilhut en zitbanken. Aan de T-
splitsing gaat u R en loop onder het viaduct van 
de doorgaande weg door. Boven bij 
wilduitkijkpost buigt de weg naar rechts. Negeer 
veldweg links omhoog. (Links ziet u de witte 
kerktoren van Gangelt). Waar na 200 m bij zitbank 
de asfaltweg naar links buigt, neemt u het tweede 
bospad schuin R voor u. (dus voorbij de zitbank). 
Aan de T-splitsing gaat u L. Aan de kruising gaat 
u R over de asfaltweg. U loopt Mindergangelt 
binnen. Negeer zijweg rechts. Aan de 
voorrangsweg gaat u L. Aan de 4-sprong bij 
zitbank gaat u R (roze/blauw/A2) omlaag. 
 
11. Aan de 3-sprong gaat u L (roze/blauw/A2) 
omhoog. Bij grote, witte loods gaat u R het 
bospad in. Aan de T-splitsing, met links een 
bijzonder kerkhof, gaat u R. Vlak daarna aan de T-
splitsing gaat u L. Meteen hierna aan de kruising 
gaat u R (roze/blauw). Negeer bij wegkruis zijweg 
links. (U passeert hier (no.11) de voormalige 
Dahlmühle (1642) ook wel Thalmühle genoemd). 
Volg deze weg RD en u komt weer bij het 
vertrekpunt, waar u bij restaurant Haus Hamacher 
nog iets  drinken en heerlijk kunt eten.   

 
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.   
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