Rode beek route	
   	
  
(12,5 km; geen pauzeplaats langs deze route. U kunt eventueel in de “Etzenrather Mühle”
pauzeren, maar dan loopt u ca. 1 km meer. Geopend: vanaf april om 12.00 uur, vanaf
oktober 17.00 uur)

1.

Met de rug naar de ingang van Gasterie Dobbelsteyn steekt u de weg over en loopt u
RD de straat in (Bemelmansstraat).
Neem het eerste pad (voetpad, na lantaarnpaal met nr. 840 en huis met nummer 3)
links, richting park.
Blijf dit pad RD volgen, achter het kerkhof en de kerk langs.

2.

Ga bij de ongelijke kruising rechtdoor de smalle asfaltweg in (Achter 't Gokken).
U loopt nu langs achtertuinen van woningen.

3.

Neem na enige tijd de eerste veldweg R. Negeer verhard pad rechts omlaag en volg
het brede pad langs de bosrand. Het pad buigt naar links. Aan het einde van dit brede
pad komt u via een groot draaihek (stegel) in een weiland. Loop even door naar het
hoogste punt om te genieten van het uitzicht.
Naar het oosten liggen Schinveld en Brunssum over Raath heen. Zuidelijk ziet u de
DSM, in het noordoosten ligt Bingelrade aan uw voet en iets verder Jabeek. Noordelijk
ligt op Duits gebied Hillensberg en tussen Hillensberg en Jabeek ziet u Wehr,
Susterseel en Tudderen.
De plek waar u nu staat heette in de volksmond “de Waart”. Deze plaats is niet alleen
geologisch uniek, maar ook geografisch van belang. Het is namelijk het uiterste puntje
van het vroegere land van Valkenburg. Vanaf deze hoogte kon de Heer van
Valkenburg de bewegingen gadeslaan in het Gulickse land. We gaan nog verder terug
in de historie. De Romeinen legden wachtposten aan langs hun Heirwegen, bij
voorkeur bij rivierovergangen en verhogingen in het landschap. Het is een vaststaand

feit dat er een Romeinse weg gelopen heeft langs Jabeek, Susterseel en Tudderen.
Een weg die aansloot op de grote Heirbaan van Tongeren naar Xanten. Waar had men
een betere wachtpost kunnen hebben als op de “Waart”. In onze vroegere taal
betekende waart: wacht. Men kende ook waartgeld. Geld dat verdiend werd voor het
wachtlopen. Ook kennen we in het Duitse Thüringen bij Eisenbach de Waardburg of
Wartburg.
Nu de “Movert”. Het is vrijwel zeker dat op de Waart in de middeleeuwen een fort of
burcht gestaan heeft die hoogstwaarschijnlijk gebouwd is op de fundamenten van een
Romeinse wachttoren. Dit fort noemde men de “Movert”. Denk aan de ruïne in de
plaats Montfort in midden Limburg dat óók als uitkijkkpost heeft gediend.
Dus nu de verklaring van de Movert of de Waart: een versterking of een uitzichtspunt.
4.

Ga na het draaihek R langs de afrastering. Na ca 50 m. gaat u R door de nauwe
doorgang en volg dan het graspad tussen twee afrasteringen door. Via weer een
nauwe doorgang komt u in het natuurgebied Op de Waart en volgt u het bospad.
Verder het trappenpad omlaag en volg het pad langs de bosrand en weiland.

5.

Vervolgens loopt u weer het bos in. Een eind verder verlaat u weer het bos. U steekt
via een bruggetje de Quabeeksgrub over. Via een stegel verlaat u weer het
natuurgebied Op de Waart.

6.

Aan de klinkerweg in het buurtschap Viel gaat u L. Waar de klinkerweg naar rechts
buigt gaat u bij wegkruis en woning (nr.12) RD, over het asfaltpad richting woningen
(“zgn. winkelpaadje”).
Rechts ziet u de “Wiegelrader Hof”.
Reeds in 1423 is de hof genoemd als groot leen van Valkenburg. Tot 1545 behoorde
het goed aan diverse eigenaren tot het verkocht wordt aan de “Duitse Orde”.
De Wiegelraderhof gaat dan steeds als leen over op de regerende landcommandeur
van de Commanderij Aldenbiesen in België.
In 1658 is de hof herbouwd. In 1796 werden de goederen van de Duitse Orde door de
Franse republiek in beslag genomen. De Wiegelraderhof werd domeingoed.
In 1798 kocht een zekere Jacob Eggen uit Stevensweert de hof.
In 1864 werd Theodoor Bougie de nieuwe eigenaar. De dochter van Theodoor,
Catherine, weduwe van Laurent de Weyer – pachter te Gulpen – verkoopt Wiegelrade
aan Charles de Limpens, bezitter van Huize Doenrade, en is de hof terecht gekomen in
de Weldadige Stichting de Limpens.
In 1989 koopt Arnold van de Weyer de hof, die hem weer doorverkoopt aan zijn jongste
dochter Francisca de Weyer.
De naam Viel is afgeleid van Villa, dat in het Latijns boerderij betekent. Men neemt ook
aan dat buurtschap Viel genoemd is naar Wiegelraderhof. De Wiegelraderhof is een
van de grote boerderijen die zich door de eeuwen heen heeft gehandhaafd en waarvan
het grondbezit tot in de vorige eeuw in takt is gebleven.

7.

Aan het eind van het pad steekt u de kruising over en ga daarna direkt rechts.
U passeert een horecavoorziening die alleen geopend is op vrijdag, zaterdag en
zondag.

8.

Een eind verder gaat u L (Lindepad) over het betonnen voetpad langs de
Quabeeksgrub richting de kerktoren van Jabeek.
Via een stenen trap steekt u de Quabeeksgrub over en volg dan het grindpad tussen
de afrasteringen door.

9.

Ga aan het eind door het klaphek en volg het pad naar rechts en ga dan links door het
tunneltje .
Blijf rechtdoor, via de Eindstraat, de Quabeeksgrub volgen. Negeer de weg naar rechts
tussen de boerderijen.
In de bocht naar links neemt u het asfaltpad RD en u komt op het plein. Volg de
Quabeeksgrub nog een stuk RD.

10.

Na ca.50 meter komt u bij brouwerij de Maar waar u (indien geopend) kunt genieten
van een “Jabeeks blond”.
U vervolgt de route RD richting betonpad "Köabak" en ga het betonpad op links langs
de Quabeekgrub.
U volgt het betonpad door het poortje en de boomgaard heen. Ga R weer door het
klaphek het betonpad op.

11.

Bij de Roode Beek gaat u R. Blijf het pad langs de Roode Beek volgen.
Bij de verharde weg gaat u L en voor de brug R. U heeft nu de Roode beek weer aan
uw linkerzijde.

12.

Bij de brug gaat u R door de dreef. U loopt over het erf van de Roermolen.
U vervolgt de Molenweg en gaat einde weg L .
Wilt u pauzeren, neem dan de 2e weg links de Bredestraat, u ziet dan verderop de
Etzenrather Mühle liggen. Openingstijden: zie boven.

13.

Neem, tegenover huis met nummer 3, de weg naar rechts.Verderop onder een viaduct
door. Na ongeveer 800 mtr nadert u de bebouwde kom van Bingelrade.

14.

Loop door tot aan de kruising, steek deze over en ga de Maastrichterweg in.

15.

Einde weg gaan we scherp naar R. Na ongeveer 20 meter gaat u L de landweg in.
U volgt de landweg en loopt voor het Waanderbos rechts er omheen naar beneden.

16.

Einde weg R. Negeer de weg naar rechts en blijf RD lopen. Op de klinkerweg gaat u
met de bocht mee naar L.
U komt weer in het buurtschap Viel.

17.

Blijf deze weg RD lopen, negeer alle zijwegen en paden. Loop door de holle weg (u
bent inmiddels weer in Doenrade) en ga einde weg L. U komt na ca. 250 m bij Gasterie
Dobbelsteyn waar u bent gestart.
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