
543. BINGELRADE  9,6km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 

 
 
 

 

 
 

 

Tijdens deze vrij vlakke en gemakkelijke grenswandeling wandelt u door een mooi natuurgebied naar 
Jabeek. Hier staan een paar zitbanken om te pauzeren.  Dan langs mooie bosranden naar de rand van het 
Duitse plaatsje Süsterseel. De terugweg gaat door de velden langs het mooie dorp Hillensberg. De 
wandeling heeft een open karakter en is fijn om eens lekker uit te waaien. Natuurlijk ook fijn in een heerlijk 
lente- of herfstzonnetje.   
 
Startadres: Koffietuintje Bingelrade, Viel 2,  Bingelrade. Geopend: Zomerseizoen van eind april tot half 
oktober, woensdag donderdag, vrijdag en zondag van 10.30 tot 16.00 uur (bij slecht weer gesloten). 
(Parkeer langs de weg ).  
 
Gps afstand: 9600m 
Looptijd: 2 uur 
Hoogteverschil: 62m 
 
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 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.kroegjesroutes.nl/
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543. BINGELRADE  9,6km 
 
1. Met uw rug naar het Koffietuintje gaat u L over 
de klinkweg. Waar meteen daarna de klinkerweg 
naar rechts buigt, gaat u bij wegkruis en bij 
verbodsbord RD over het asfaltpad richting 
woningen Bingelrade. Aan de 4-sprong bij 
wegkruis in Bingelrade gaat u RD (Groeneweg) 
richting Jabeek. Na 20 m. gaat u R over de 
asfaltweg.   Een eind verder gaat u L (Lindepad)  
het betonnen voetpad omlaag langs de 
Quabeeksgrub richting kerktoren Jabeek. (Achter 
de kerk ziet u de 85 m. hoge windturbines, die tussen 
de Duitse plaatsjes Saeffelen en Waldfeucht staan, 
die vlakbij Koningsbosch liggen).Via stenen trap 
steekt u de Quabeeksgrub over en volg dan het 
grindpad langs de regenwaterbuffer Jabeek. 
Meteen voorbij het klaphek gaat u R. Het pad 
buigt naar links en via de het viaduct loopt u 
onder de doorgaande weg door. Volg verder het 
pad parallel aan  de Quabeeksgrub. Het betonnen 
pad wordt een asfaltweg. Let op! Ga na 10 m. (10 
m. voor bordje “”Eigen weg”) R over het brede 
graspad gelegen tussen twee weilanden. (Het gras 
kan in de zomer soms hier hoog staan). Aan de Y-
splitsing gaat u L het holle bospad omhoog. Aan 
de 4-sprong gaat u L de holle asfaltweg omlaag 
 
2. Aan de T-splitsing in Jabeek bij Mariabeeldje in 
muurnis en bij bijzonder wegkruis gaat u R. (Hier 
staat op het grasveld het oude torenkruis dat op de 
kerktoren van de H. Gertrudiskerk (1859) in Jabeek 
heeft gestaan).  Waar de asfaltweg naar links 
buigt, gaat u RD over het pad parallel aan de 
Quabeeksgrub. Loop RD over het plein met 
zitbanken. Bij muurkruis loopt u verder RD langs 
Quabeeksgrub (Even verder kunt u via een glazen 
grondplaat restanten van de oude waterput van 
Jabeek zien). Aan de T-splitsing gaat u L. Aan de 
T-splitsing bij groot muurkruis (1776) gaat u R 
(Susterseelerweg). Negeer zijweg links en volg de 
weg het dorp uit. (Loop links van de weg. Voor u 
ziet u de kerk van Süsterseel en een eindje verder 
loopt u de Duitse gemeente Selfkant binnen). Neem 
de eerste smalle asfaltweg L (Kampweg). Let op! 
Aan de ongelijke 4-sprong gaat u R over het 
graspad, gelegen tussen de akkers. (Het gras kan 
hier soms hoog staan).   
 
3. Aan de T-splitsing gaat L over de smalle 
asfaltweg langs de bosrand.  Aan de 3-sprong 
gaat u RD over het graspad verder langs de 
bosrand.  Waar rechts het bos ophoudt, buigt het 

graspad naar links. Aan de T-splitsing bij Obsthof 
Dreissen (Rodebachhof) gaat u R over de 
asfaltweg. Aan de voorrangsweg in Wehr gaat u L 
over het fietspad.  Negeer na 350 m.  veldweg 
links. 300 Meter verder gaat u aan de 4-sprong L 
over de smalle asfaltweg richting kerktoren van 
Jabeek. Aan de 3-sprong voorbij hoge haag en 
wildobservatie hut gaat u R. Volg bijna 1 km deze 
weg. Aan de 4-sprong aan de rand van het Duitse 
dorpje Hillensberg gaat u L.  (Links ziet u weer de 
St. Gertrudis kerk  in Jabeek, waarvan de toren stamt 
uit de 15

e
 eeuw).  

 
4. Bij grensteen 281 (achterkant) gaat u bij 
verbodsbord R de veldweg omhoog, die u 1 km 
RD blijft volgen. (U wandelt weer over de grenslijn 
en waar de veldweg naar links buigt, loopt u weer 
Nederland binnen. Na 500 m. bijna boven, passeert u 
een zitbank). Negeer veldweg rechts omlaag en 
volg de veldweg verder RD.  Aan de asfaltweg 
gaat u L. Steek vlak daarna bij wegkruis via de 
oversteekplaats de voorrangsweg over en u loopt 
RD Doenrade binnen.  Meteen daarna gaat u aan 
de 3-sprong L over de asfaltweg, die bij 
verkeersspiegel naar rechts buigt. Vlak daarna 
gaat u aan de 3-sprong bij zitbank bij 
verbodsbord L over de veldweg. Negeer verhard 
zijpad (inrit akker)  rechts omlaag. De 
veldweg/graspad buigt naar links. (Even verder 
heeft u rechts mooi zicht op de St. Lambertus kerk 
(1934-1935) in Bingelrade).   
 
5. Boven gaat u bij bord “honden aan de lijn” R 
door het draaihekje en volg het graspad, dat een 
haakse bocht naar rechts maakt. Via nauwe 
doorgang komt u in het natuurgebied Op de 
Waart en volgt u het dalende bospad.  Een eindje 
verder loopt u het trappenpad omlaag en volgt u 
beneden bij omgevallen boom rustend op tak het 
pad langs de bosrand en weiland. Vervolgens 
loopt u weer het bos in. Negeer zijpaadje rechts. 
Een eind verder buigt het pad naar rechts en u 
verlaat u weer het bos. Via bruggetje steekt u de 
Quabeeksgrub over. Via stegelke verlaat u weer 
het natuurgebied en gaat u in het buurtschap Viel 
L over de klinkerweg. Voor huisnr. 2 A u komt u 
weer bij het leuke Koffietuintje Bingelrade, de 
sponsor van deze wandeling, waar u nog iets 
kunt eten of drinken. De vriendelijke uitbaatster 
Chantal verneemt graag wat u van deze 
wandeling vond 

 


