866. SUSTEREN 14,8km
www.wandelgidslimburg.com
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze gemakkelijke en grensoverschrijdende wandeling wandelt u over leuke bospaadjes en rustige
weggetjes en dan volgt u een flink stuk de Vloedgraaf over mooie graspaden. U steekt de Duitse grens over
en wandelt over onverharde veldwegen en graspaden langs de dorpjes Isenbruch, Havert en Schalbruch. In
Havert passeert u een mooie kapel. Dan wandelt u door het IJzerenbos terug naar het koffiehuis. Neem zelf
proviand mee, na 8km staat een zitbank om te pauzeren. Bij het koffiehuis is een mooi terras.
Startadres: Koffiehuis Het IJzerenbos, Heerenstraat 3a Susteren.
(ca 75m vanaf het Koffiehuis is een grote NS parkeerplaats).
Gps afstand: 14800m, Looptijd: 3.15, Hoogteverschil: 14m

blz 2 van 3

866. SUSTEREN 14,8km
1. Met uw rug naar het koffiehuis gaat u L. Meteen
daarna gaat u aan de voorrangsweg bij
wandelknooppunt (wkp) 44 L (43) over het
fietspad. (Hier ziet u voor u (huinrs 3-4) twee
monumentale
geschakelde
voormalige
dienstwoningen (1919) van de Nederlandse
Spoorwegen). Steek via de oversteekplaats de
volgende voorrangsweg over en ga R over het
fietspad en steek de spoorwegovergang over.
Vlak daarna gaat u aan de 4-sprong bij wkp 43 L
(In de Mehre/13). Negeer meteen zijweg links
(Voorste Parallelweg). Aan de 3-sprong gaat u L
(Waterbend) over de klinkerweg.
Waar de
klinkerweg bij huisnr. 2 naar rechts buigt, loopt u
RD het (grind)pad omhoog langs de zitbank en
afvalbak. (Boven ziet u voor u de tweelingtorens van
de Sint Amelberga basiliek). Beneden aan de 3sprong gaat u L het bruggetje over. Boven aan de
3-sprong bij zitbank gaat u L omlaag. (Hier bij
zitbank ziet u rechts de O. L. Vrouw Onbevlekt
Ontvangen kerk in de wijk Mariaveld). Na 20 m. gaat
u L over het graspad met rechts van u de hoge
afrastering van appartementengebouw. Aan de
T-splitsing voor de Roode Beek gaat u L. Steek
meteen daarna R het bruggetje over en ga dan L
over het graspad met links van u de beek. (De
circa 29 km lange Roode Beek ontspringt in het
natuurgebied Brunssumerheide en mondt bij OudRoosteren in de Geleenbeek uit). Negeer aan de
bosrand zijpad rechts (Beekdal route). (Hier ziet u
links aan de overkant van de beek een kleine
wijngaard). Volg het graspad RD verder langs de
Roode Beek.
2. Let op! Meteen voorbij rechts gelegen smal
weiland van circa 20 m. breedte (dit is circa 50 m.
voor spoorlijn), gaat u R het paadje in met rechts
van u de afrastering van dit smalle weiland.
(Soms staat hier het gras hoog). Na 10 m. buigt het
pad naar links. 10 Meter verder gaat u aan de 3sprong R en volg nu circa 500 m. het kronkelende
bospaadje door het bos genaamd ‘t Hout. Aan de
asfaltweg gaat u L met rechts van u twee
waterpompen in het waterwingebied ’t Hout. Aan
de 3-sprong bij schuilhut gaat u RD. Een eind
verder steekt u via de brug de Vloedgraaf over.
(De Vloedgraaf, die stroomt tussen industriepark
Sittard Noord en Oud Roosteren, is gegraven om de
afwatering van het landbouwgebied te verbeteren en
de Roode Beek en Geleenbeek te ontlasten). Meteen
daarna gaat u bij wkp 77 L (87) via het hekje over

het brede bospad. Via klaphek en trap loopt u
onder het spoorwegviaduct door. Boven bij wkp
87 loopt u RD (88) over het graspad met links van
u de Vloedgraaf. U blijft nu bijna 2,5 km RD over
het graspad lopen met links van u de beek. Na
500 m. loopt u bij zitbank onder de brug door en
volg verder RD (Beekdal route/witte pijl op rood
plaatsje) het graspad verder langs de beek.
3. Aan de volgende brug aan de rand van
Nieuwstadt (kruising met Haverterweg) loopt u RD
met nog steeds links van u de Vloedgraaf. Na 1
km loopt u onder het brede viaduct door. Na 150
m. gaat u boven aan de smalle asfaltweg L en u
steekt via de brug de Vloedgraaf over. Aan de 3sprong bij zitbank, wkp 89 en stenen grenspaal
309 gaat u RD (U loopt hier de Duitse grens over).
Meteen na de brug gaat u bij plaatsnaambord
Millen en de volgende stenen grenspaal 309 L
(wit-rood) over de veldweg met links van u de
Roode Beek. Aan de 3-sprong gaat u L onder het
viaduct door. Meteen daarna aan de volgende 3sprong loopt u RD over de veldweg met links van
u nog steeds de Roode Beek. Aan de 3-sprong
gaat u RD verder over de veldweg met de
genummerde bomen (klein rond plaatje aan boom).
Voorbij de brug over de Saeffeler Bach buigt de
veldweg naar links. (Vlak daarna vloeit de Roode
Beek in de Saeffeler Bach en gaat dan verder onder
de naam Roode Beek). Vervolgens buigt de
veldweg naar rechts en u passeert links een
boerderij. (De boerderij met aan de zijkant een groot
wegkruis en twee molenstenen is de voormalige
Isenbrucher Mühle, die voor het eerst genoemd werd
in1379). Steek de voorrangsweg en fietspad over
en ga meteen bij
wegkruis, zitbank en
meditatiebordje R over de veldweg. (U loopt dus
parallel aan de voorrangsweg). Negeer graspad
links. (Hier ziet u links het torentje van de
monumentale Maria Immculata kerkkapel, waarvan
het altaar in 1521 gewijd is). Via de klinkerweg
loopt u langs enkele aardige optrekjes Isenbruch
binnen. (Van 23 april 1949 tot 31 juli 1963 viel de
gemeente Selfkant en daarmee ook de dorpen
Schalbruch, Isenbruch en Havert waar u doorheen
loopt onder Nederlands bestuur). Aan de T-splitsing
gaat u R (Grünstraβe). (Als u hier L gaat, dan komt
na 250 m. bij de monumentale Maria Immculata
kerkkapel die meestal gesloten is).

4. Steek de voorrangsweg over en ga meteen bij
verbodsbord L over de veldweg met rechts van u
afrastering van het grote (paarden)weiland
horend bij Gut Schaesberg. Aan de 3-sprong RD.
Aan de kruising bij veldkruis en zitbank gaat u R
over de veldweg/graspad. (Een mooie pauzeplek
na 8 km). Het graspad buigt naar links. Negeer
zijpaden en blijf het graspad, later veldweg, 1,3
km RD volgen met rechts van u tussen de bomen
de Saeffel Bach (De 12,7 km lange Saeffeler Bach
ontspringt in Birgden op de Geilenkirchener
Lehmplatte (golvende laagvlakte) en stroomt in de
Roode Beek). Aan de asfaltweg bij brug in Havert
gaat u L (Sandkoul) en u passeert meteen rechts
het Schützenheim ’t Lu’eske. Aan de T-splitsing
gaat u L richting Isenbruch/Schalbruch. (Hier
staat rechts de Sankt Gertrud kerk. In 1118 stond
hier al een kerk. De huidige kerk stamt uit 1864. De
toren, die uit 1525 dateert is in 1904 verhoogd. Op 11
oktober 1944 werd de kerktoren opgeblazen
waardoor de kerk zwaar beschadigd werd. In
november 1949 werd de herstelde kerk weer in
gebruik genomen. Voor meer info zie infobordje bij
ingang kerk). Aan de 3-sprong bij 2 zitbanken en
e
groot wegkruis type vliegermodel (19 eeuw) gaat
u R (Kreuzstraβe). Aan de 3-sprong voorbij
speeltuin loopt u RD. Aan de volgende 3-sprong
gaat u schuin L
langs huisnr. 4.
Aan de
volgende 3-sprong RD. Aan de T-splitsing, aan
het einde van de bebouwde kom, gaat u L over de
veldweg.
5. Vlak daarna gaat u de kruising R over de
veldweg. Aan de 4-sprong in Schalbruch loopt u
RD over de asfaltweg. Aan de T-splitsing bij de
grote Barbara kapel (1880) gaat u L (Hochstraβe)
omlaag. (Voor de kapel staat een kolenwagentje dat
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ondergronds werd gebruikt en waarop de
openingstijden van de kapel staan (10.00 tot 18.00
uur). In 1929 werd de kapel uitgebreid, gerestaureerd
en voorzien van mooie glas – in lood ramen. Het
barokaltaar stamt uit de kerk van Havert en was na
de nieuwbouw van de kerk van Havert (1864)
overbodig). Aan de 4-sprong bij zitbank en
oorlogsmonument gaat u RD (Hochstraβe). Aan
de kruising bij de St Peter en Paul kerk loopt u
RD. (Deze kerk werd in 1975 -1976 gebouwd omdat
de St. Barbara kapel, die dienst als kerk deed, te
klein
was).
Voorbij
de
links
gelegen
rijksmonumentale voormalige basisschool uit
circa 1900 en bij speeltuin wordt de asfaltweg bij
verbodsbord een veldweg. Negeer voorbij grote
boerderij zijpad links. Aan de T-splitsing bij
zitbank gaat u L. (U loopt hier door het natuurgebied
Hohbruch dat geliefd is bij watervogels). Aan de 4sprong gaat u R over de veldweg met enkele
scheef staande bomen. De veldweg buigt naar
links en bij bord “Bundesgrenze” en wegwijzer
naar rechts en wordt een smalle asfaltweg (voetfietspad) door het smalste stuk van Nederland.
(Het smalste stuk Nederland dat even ten zuiden van
Susteren ligt, is tussen de grens van België en
Duitsland slechts 4,8 km breed). Aan de T-splitsing
bij wkp 12, schuilhut en zitbanken gaat u L
(31/fietsroute 16) over de smalle asfaltweg.
Negeer zijpaden en volg 1.7 km de smalle
asfaltweg (voet- fietspad) RD het IJzeren Bos.
Aan de 3-sprong bij zitbank en wkp 31 gaat u L
(44). U komt al snel weer bij het Koffiehuis, de
sponsor van de wandeling, waar u binnen of op
terras nog iets kunt eten of drinken o.a. een
heerlijk broodje gezond, een lekkere tosti of een
lekker stuk Limburgse vlaai.

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.

Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

