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Praktische informatie:

Afstand: 17 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Susteren
Spoorstraat 21
6114 EL Susteren
Coördinaten: 51°3'44" N   5°51'48" E

Horeca:
In centrum

Koffiehuis Het IJzerenbos
Heerenstraat 3a
6114 ER Susteren

Honden: aan de lijn 

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1337/8576

1. Vanaf stationsgebouwtje LA, volg tegelwandelpad langs spoor 
naar overweg. Daar RA (Stationsstraat) en blijf weg kleine km 
volgen. Op kruispunt bij huisnr 2 LA (Feurthstraat). Op pleintje 
met kunstwerk LA (Willibrordusstraat), blijf weg volgen, wordt 
verderop Stiftstraat. Bij huisnr 20 schuin LA, wandelpad, iets 
verderop tussen 2 woonblokken door. Op pleintje (Ploeghenpoort) 
RD. Na huisnr 62 LA (Albericuslaan). Aan einde RA. Let op: 
tegenover huisnr 34 naar links verder gaan over asfaltwandelpad 
het groen in, kort daarna volgt heuveltje met bankje. Daar RD en 
met linkerbochtje brugje over. Direct daarna schuin RA en weer 
heuveltje op. Na hoogste punt ziet u rechts hekje. In linkerbocht 
RD over gras langs dat hekje blijven, aan einde RA door klaphekje 
en gelijk voor Roode Beek ook RA. Na 200m LA, brugje over en 
wederom LA, pad aan andere kant beek. Na 200m bij de boshoek 
RA (bordje Beekdalwandelroute). Loop langs bos- en akkerranden 
slingerend paadje van 500m uit, laatste stukje is rechte grasweg. 
Aan einde op asfaltwegje LA (Elzenweg, wordt 50m verderop 
Amelbergaweg). Na ruim 500m bij schuilhut ’t Hout LA (Topskoul-
weg). Aan einde RA, spoor over en met rechter asfaltbocht mee-
gaan (Neerveldsweg). Bij Krekelzankweg RD blijven gaan (Funkel-
weideweg).
 
2. Vóór brug LA, iets verderop loopt u over fraai graspad aan 
linkerzijde van beek Vloedgraaf en blijft daar dikke km langs, 
halverwege gaat u weg onderdoor.  

Over graspaden langs twee prachtige beken (Roode Beek en Vloedgraaf) 
wandelt u naar het Duitse dorpje Isenbruch en vandaar over een prachtige 
landweg langs bos- en akkerranden naar Schalbruch. Dit is zo’n beetje het 
keerpunt van deze afwisselende en grensoverschrijdende wandelroute. 
Over graspaden langs greppels en over een fraai fietspad door het prachti-
ge IJzerenbos (wandelpaden zijn er in dit zeer dichtbegroeide bos nauwe-
lijks) wandelt u naar het station. 

U loopt flinke stukken over (soms ruig begroeide) graspaden, dus trek 
stevige wandelschoenen aan! Voor het allerruigste grastraject is een 
makkelijker alternatief aangegeven.
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Bij volgende brug naar links omhoog, hek passeren, op asfaltweg 
LA en u passeert bord Nieuwstadt (Haverterweg, staat eind 
verderop). Na 400m kruispunt RD, Duits Isenbruch in en blijf deze 
weg volgen. Na huisnr 13 LA, asfaltwegje met rood/wit- 
markering, wordt verderop landweg. Aan einde op asfaltwegje RA, 
wordt wat verderop landweg en u ziet links een keer gedenkkruis 
met bankje. Blijf deze schitterende landweg langs akkers en 
bosranden 1½ km volgen. Pas op kruising met bankje (waar rood/
wit-markering naar links gaat) RA, pad met bord Naturschutsge-
biet en wit/rood kruisje op paal daarvan. Aan einde op asfalt met 
knikje RD, wat omhoog (Schulstrasse, met nummers). Kruispunt 
Reyweg RD, wordt na paar meter asfalt licht stijgende landweg.
 
3. Bovenaan in rechterknik van pad LA, akkerlandweg. Aan einde 
LA, fietspad langs weg. Na rechterbochtje op ruime kruising 
schuin RA (Hochstrasse), blijf weg volgen, onderweg passeert u 
een fraai kapelletje. Na einde van bebouwing, kort na huisnr 77, 
LA, asfaltwegje met wat verderop linkerbocht. Ruim 50m na 
rechterknik bij fietsbordje 42 RA, licht stijgend asfaltwegje tussen 
akkers. Na 200m LA, dalend gehavend asfaltwegje. Aan einde RA. 
Let nu even goed op: na 300m, nog voordat weg naar links buigt, 
breed graspad naar links negeren en 20m daarna LA, smal en licht 
stijgend paadje bos in (bent u goede pad ingeslagen dan ziet u 
misschien na 20m links uit grond stekend geel pijpje).  
Na 100m wordt paadje halfverharde bosweg waarmee u rechts 
van u enkel recreatiehuisje passeert. Aan einde LA en na paar 
meter gelijk RA, weer zo’n smal bospaadje en loop dat uit.
 
4. Na steile afdaling, en met S-bocht bos uitkomend, RD, dood-
lopende landweg (Baanweg). Na 500m krijgt deze landweg in 
midden asfaltstrook. 100m daarna op asfaltverbreding, direct na 
groot groen metalen hek, LA, graspad langs diepe greppel (r), 
lees eerst volgende zin op volgende bladzijde! 
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U wandelt nu een kleine km over graspaden die aan einde van 
zomer vrij dicht begroeid kunnen zijn, vindt u dat maar niets, ga 
hier dan RD en op eerstvolgende kruispunt LA (asfaltpad), bij 
brugje bent u bij * weer in tekst. Gaat u voor graspadenavontuur, 
u wandelt meest langs sloot/greppel rechts van u en maakt 
onderweg haakse rechter-, linker- en rechterbocht. Aan einde op 
asfalt LA, u gaat gelijk * brugje over. Op omgekeerde Y-splitsing 
bij banken RD. In nu volgend dichtbegroeide IJzerenbos zijn 
nauwelijks goed begaanbare wandelpaden aanwezig, reden dat u 
dit asfaltfietspad van ruim 2km helemaal uitloopt: onderweg wat 
bochten, meer dere banken en een schuilhut. Aan einde (u bent 
dan bos uit) volgt nog kort stukje asfaltweg. Na bord Susteren op 
Heerenstraat LA. Aan einde RA en na overweg is rechts station.


