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Deze vlakke en gemakkelijke wandeling gaat over 
goed begaanbare wegen naar de Jabeekse bossen 
en een mooi stukje langs de Rodebeek.  De 
terugweg gaat langs de dorpjes Jabeek en 
Bingelrade, een mooie holle weg en een bos.   Bij 
de Rodebeek ligt restaurant Etzenrather Mühle. 
 
Startadres: Gastronomie Smeets,  Steenweg 6  
Merkelbeek.  (U kunt de parkeerplaats van het café 
gebruiken maar als deze vol is kunt u om de hoek op 
het grote plein parkeren). 
 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.gastronomie-smeets.com/
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Gps afstand: 12000m 
Looptijd: 2.30 
Hoogteverschil: 65m 

 
 

249. MERKELBEEK 12km 
 
1. Met uw rug naar het café gaat u R. Neem dan 
de eerste weg R (Misweg). Negeer bij zitbank 
veldweg rechts en volg geruime tijd de stille 
rustige weg omlaag. (Tot aan het beekje de 

Roodebeek zijn de wegen verhard maar u loopt door 
een prachtig landschap). Aan de T-splitsing bij 
picknickbank en boomkruis gaat u R (zwart). 
(Links ziet u de kerk in Bingelrade). Steek bij 
wegkruis de voorrangsweg over en loop RD 
(Grachtweg/zwart). (Rechts ziet u de flats en de 
Afcent toren in Brunssum). Aan de 3-sprong bij 
zitbank gaat u L (zwart)  en volg geruime tijd de 
lichtdalende doodlopende weg. Aan de T-
splitsing R (zwart).  
 
2. Negeer zijweg scherp links omhoog. Aan de 3-
sprong loopt u RD onder het viaduct door. (Vlak 
achter het viaduct staat rechts tussen twee 
knotwilgen een mooi wegkruis). Aan de T-splitsing 
in het buurtschap Etzenrade gaat u R.  Vlak 
daarna neemt u de eerste weg L (Bredestraat). Let 
op! Net vóór de brug over de Roodebeek en de 
stenen grenspaal no. 272 gaat u L over het 
grasveld. (Aan de overkant van de brug ligt café 

restaurant Etzenrather Mühle, een mooie pauzeplek 
na 4,5 km. Na langdurige regenval kan het grasveld 
drassig zijn. Steek dan de brug over en ga dan L over 
de smalle asfaltweg richting Süsterseel. Waar de 
asfaltweg rechts omhoog buigt, gaat u L het bospad 
in. Aan de 3-sprong voorbij zitbank gaat u RD 
(zwart). Ga nu verder bij de eerste zin van punt 3 ). 
Loop nu RD over het grasveld, later graspad, 
parallel aan de rechts van u stromende 
gekanaliseerde Roodebeek. Steek de eerste brug 
R (zwart) over. Na 100 m. gaat u aan de T-
splitsing nabij zitbank L (zwart) het bos in. 
 
3. Aan de 3-sprong R. Let op! Na ca. 200 m. aan 
de 3-sprong gaat u L over het smalle pad.  (Ter 
oriëntatie: 5 m. voor deze 3-sprong staat links een 
boom met 2 stammen (vlak aan de grond)). Volg het 
kronkelende bospad. Aan de 3-sprong gaat u L. 
Aan de volgende 3-sprong gaat u weer L. (Links 
ziet u een moerasgebied). Aan de 3-sprong bij 
zitbank gaat u L omlaag met links van u het 
moerasgebied. (Deze 3-sprong ligt ca. 20 m. voor 
de afrastering van  woonhuizen in Süsterseel). Aan 
de T-splitsing voor de Roodebeek gaat u L over 
het graspad. (Rechts ziet u de kerktoren van de 
Gertrudis kerk (1859) in Jabeek). Volg dit pad tot 
aan de eerste brug.   

 

4. Steek R de brug over en loop voorbij zitbank 
RD (zwart) over de smalle asfaltweg gelegen 
tussen beuken. De weg buigt bij stenen veestal 
links omhoog. (Voor u ziet u weer de kerktoren van 
Jabeek).  Aan de T-splitsing in Jabeek gaat u L 
(Etzenraderweg). Na 150 m. neemt u de eerste 
weg R. Aan de 3-sprong gaat u R (fietsroute 91) 
de holle weg omlaag. Aan de 4-sprong gaat u L 
(zwart) onder het viaduct door. Volg geruime tijd 
deze mooie holle lichtstijgende weg. (Boven op 

het plateau van Doenrade heeft u rondom mooi 
uitzicht).  
 
5. Aan de 3-sprong in Bingelrade RD. (Bij huisnr. 
21 ziet u een prachtige oude voordeur (1802)). Aan 
de volgende 3-sprong gaat u R (Kruisstraat). 
Negeer zijweg rechts. (Hier staat links (no.10) 
kasteel Raath. Zie infobordje links naast ingang). 
Aan de kruising bij zitbank, oud puthuisje en 
muurkruis gaat u RD (Geerstraat). (Het markante in 

mergelsteen en hout uitgevoerde puthuisje van Raath 
is gebouwd in 1664. In het huisje bevindt zich een 
circa 30 m. diepe waterput. Het water werd, nadat het 
naar boven was gehaald, in een goot uitgegoten die 
uitkwam in een hardstenen uitloopbak aan de 
buitenkant van het huisje. Daar werd het water in 
emmers opgevangen. Het puthuisje is in 2010 
gerestaureerd). 20 M. voorbij het bord “Einde 
bebouwde kom Bingelrade” gaat u R (zwart) de 
veldweg in. Deze veldweg maakt twee haakse 
bochten. (Aan de bosrand bij zitbank heeft u mooi 
uitzicht op de op een kerkberg gelegen Lambertus 
kerk (1935) van Bingelrade). 10 M. voorbij de 
zitbank (dus net voorbij de bocht naar rechts,) gaat 
u L (zwart) het bospaadje in.   
 
6. Vlak daarna (20 m.), even voorbij de 3-sprong 
bij dikke beuk gaat u L omhoog. Volg het pad om 
de omgevallen bomen heen. Loop RD tot aan de 
bovenrand van de boshelling. Ga hier L. Let op! 
Circa 15 m. voor de bosrand en akker buigt het 
pad rechts steil omlaag. Volg nu het pad dat een 
eindje verder weer omhoog gaat. Boven, voorbij 
zwart paaltje (zwarte route), gaat u R (zwart) en 
loopt u  precies tussen 2 bomen met 2 stammen 
door omlaag. Volg nu het pad, dat even verder R 
(zwart) omlaag buigt. (Als u in het bos verdwaalt, 

loop dan terug naar de zitbank en loop helemaal links 
om het bos heen en ga beneden dan L over de 
asfaltweg). Beneden gaat u L (zwart) over de 
asfaltweg.  
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7. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L (zwart) 
over de smalle asfaltweg langs de bosrand 
omhoog. Bijna boven wordt de asfaltweg een 
veldweg. Boven aan de T-splitsing L. De veldweg 
buigt naar rechts. Negeer zijweg links. Aan de T-
splitsing L. Vlak daarna aan de volgende T-

splitsing bij wegkruis gaat u R (Belenweg). Aan 
de kruising bij muurkruis gaat u L (Steenweg). 
Negeer zijweg rechts en links en loop terug naar 
het café/restaurant  waar u binnen of op het 
terras nog iets kunt eten of drinken. 
 

 

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.   

 
 


