
 

De vlakke wandeling voert in het algemeen over geasfalteerde paden en wegen 
tussen akkers en weilanden door. Soms zijn er korte stukjes zandpad, aan het 
begin ook door een een bosje.  In de tweede helft van de wandeling is een pad 

langs de Beecker Bach opgenomen, dat na regenval modderig kan zijn; bij 
hoogwater wordt het zelfs helemaal afgesloten. 

 
Vanaf de parkeerplaats bij de Tüschenbroicher Mühle loop je over het wandelpad 
in de richting van het Tüschenbroicher Schloss uit de 8e eeuw en de Ölmühle 

(oliemolen), waar lijnzaad werd gemalen. Rechts van het pad, aan de overkant 
van de weg, ligt een forellenvijver met een eigen visrokerij. 

 
Voorbij de oliemolen loop je het bos in en passeert de Ulrichskapelle uit de 17de 
eeuw. Kort daarna verlaat je het bos en even verder bereik je het gehucht 

Geneiken. Je slaat links af de Dykerstraat in; al snel heb je de huizen achter je 
gelaten en loop je door het open veld. De watertoren van Uevekoven zie je aan 

de linkerkant opdoemen; je zult hem tijdens deze wandeling nog vaker zien. 
Vóórdat je het gehucht Uevekoven inloopt sla je rechts af (volg de fietsroute 70). 
Op de volgende kruising sla je weer rechts af. In het gehucht steek je de 

doorgaande weg over en loopt verder over de straat met de naam Am 
Wasserwerk. Deze naam slaat op het grote waterzuiveringsgebouw dat je aan je 

linkerhand voorbij loopt.  
 
Even verder steek je de L400 (de Grenzlandring) over.  

De naam van deze weg refereert aan het feit dat hier na de tweede wereldoorlog 
een autoracebaan is aangelegd, die destijds gold als de snelste racebaan in 

Europa. De ovale renbaan, die nog steeds als openbare weg rondom Wegberg en 
Beeck loopt, trok vanaf 1948 jaarlijks zo’n 300.000 toeschouwers. Een tragisch 
ongeluk, waarbij een raceauto in het publiek terechtkwam, leidde tot het einde 

van het racecircuit in 1952. 
 

400 meter nadat je de Grenzlandring bent overgestoken sla je rechtsaf in de 
richting van het gehucht Beeck. Na 500 meter sla je opnieuw rechtsaf en bij de 

eerste gelegenheid meteen weer naar links. Na 240 meter ga je opnieuw naar 
links en loopt langs het parkje  in de richting van de kerk. Loop tussen de kerk 
en de huizen het kerkplein op. Aan de noordkant van dit plein, in de hoek, loop 

je het steegje in. Op de T-splitsing bij de weg sla je links af.  
 



Na ruim 100 meter ga je opnieuw naar links; 100 meter verder steek je de 

Beecker Bach over en gaat meteen naar rechts. Inmiddels ben je het Haus Beeck 
aan je linkerhand voorbijgelopen. De Beecker Bach zul je over een afstand van 

zo’n 1300 meter blijven volgen.  
 
Dan kom je uit bij een grote vijver; aan de overkant ligt de Ophover Mühle. Als 

je de extra lus volgt (de rode route op de kaart, extra wandelafstand circa 500 
meter) kom je erlangs. 

 
Vóór de vijver sla je linksaf. Op de T-splitsing ga je naar rechts. Als je wilt, kun 
je de heuvel rechts oplopen voor een mooi uitzicht op de vijver en de molen. Je 

volgt vervolgens het pad dat naar links afbuigt langs de sportvelden. Op de T-
splitsing ga je weer naar rechts en loopt door tot aan de verkeersweg; hier sla je 

scherp linksaf. Even verder, bij de verkeerslichten, steek je de L400 
Grenzlandring weer over. Je loopt nu weer in de richting van Uevekoven en de 
watertoren is weer in zicht. 700 meter nadat je de L400 bent overgestoken sla je 

scherp rechtsaf, de Luehweg in. Dichter dan nu kom je niet bij de watertoren. Na 
1200 meter steek je de verkeersweg recht over. Even verder kom je bij de 

Bockenmühle. Hier sla je linksaf en loopt nu vanzelf weer in de richting van het 
Tüschenbroicher Schloss, dat je na 800 meter bereikt. 

 

 


