
Effeld – Ophoven 

Deze wandeling voert naar het westen van de stad Wassenberg door de dorpen Effeld en Ophoven. 

Het startpunt is het „Martinusplatz“ voor het Bürgerhaus Effeld.  

De route is vrij vlak, bij slecht weer kunt u alleen met stevige schoenen over de onverharde wegen 

lopen. 

  

Lengte: ca. 7,4 km 

Vanuit de parkeerplaats gaat u de „Steinkirchener Straße“ in. 

- Na 250 m gaat u links de „Effelder Straße“ in. 

- U steekt de volgende kruising over en loopt na ca. 250 m rechts een landweg in. 

- Deze weg volgt u tot de kerk Steinkirchen. 

Kerk Steinkirchen 

De plaatsnaam Steinkirchen verwijst naar het feit dat hier al in vroeger tijden een christelijke kerk 

was. Dit sacrale bouwwerk is eind 19e eeuw afgebroken, met uitzondering van de toren uit de 15e 

eeuw, en vervangen door nieuwbouw. Het gebouw is in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd 

en werd daarna ondanks renovaties niet meer gebruikt als parochiekerk. Deze functie werd 

overgenomen door de Herz-Jesu-kerk in Effeld. Tegenwoordig valt de oude kerk onder 

monumentenzorg en wordt hoofdzakelijk gebruikt voor culturele evenementen. 

- Bij de kerk slaat u linksaf en loopt in de richting van Ophoven. 

- Bij het bord Ophoven aan het begin van de bebouwde kom slaat u rechtsaf de landweg in. Als 

alternatief kunt u via de „Marienstraße“ direct naar de kerk van Ophoven lopen. 

- Bij de volgende splitsing slaat u linksaf. 

- U volgt deze weg rechtdoor tot het einde, bij het sportveld slaat u linksaf en loopt verder tot de 

kerk van Ophoven. 

Bedevaartskerk St. Mariä Himmelfahrt 

De bedevaartskerk St. Mariä Himmelfahrt is een drieschepige pijlerbasiliek die rond 1196 als 

kloosterkerk van de cisterciënzerinnen is gebouwd. Nadat de nonnen waren vertrokken, groeide de 

kerk meer en meer uit tot bedevaartskerk. In de kerk bevinden zich het genadebeeld van een vroeg-

gotische Madonna uit 1350, een Antwerps gebeeldhouwd altaar uit 1520, diverse levensgrote houten 



figuren, een interessante kansel en een uit kunsthistorisch oogpunt schitterend kruisbeeld. De 

bedevaartskerk is een kleinood in het Roerdal. 

- Vanuit de kerk van Ophoven gaat u dezelfde weg terug die u gekomen bent, deze keer echter 

rechtdoor in de richting van de Roer. Daar slaat u rechtsaf en volgt het Roerwandelpad. 

- Op de volgende straat met de aanduiding A 10 slaat u rechtsaf. 

- U volgt deze weg en slaat bij de eerste gelegenheid linksaf. 

- U volgt deze weg tot aan de weg die van Steinkirchen naar Karken loopt. 

- Op deze weg slaat u eerst rechtsaf, na ca. 100 m gaat u de weg links in (knooppunt 25). 

- Als u deze weg volgt, komt u in de „Schlossstraße“, waar u links de waterburcht ziet. 

Haus Effeld 

De bouwkundige kern van de waterburcht Effeld is ontstaan uit een nederzetting op een kunstmatige 

heuvel. De burcht is omgeven door een gracht. In het begin van de 17e eeuw is de burcht tot zijn 

huidige vorm omgebouwd. 

- U volgt de „Schlossstraße“ tot het begin van de „Kreuzstraße“. 

- U volgt de „Kreuzstraße“ langs de Herz-Jesu-kerk tot u rechts weer het „Martinusplatz“ bereikt. 

 


