
Judenbruch – oude centrum Wassenberg 

Deze route voert de wandelaar door de Judenbruch, een bos in de buurt van het centrum, en door 

delen van het oude centrum van Wassenberg. Het startpunt is bij de parkeerplaats van het 

parkzwembad. 

Gedeelten van deze wandelroute zijn licht hellend, maar behalve de weg naar de Bergfried goed 

begaanbaar. Dit knelpunt kan zo nodig worden ontweken. Wanneer u de Bergfried wilt beklimmen, is 

de sleutel verkrijgbaar bij de receptie van „Burg Wassenberg“. 

Lengte: ca. 6,1 km 

- Vanuit de parkeerplaats loopt u in de richting van de voetgangersbrug en steekt deze over. 

- U komt op de „Packeniusstraße“, gaat hier rechtsaf en volgt deze straat.  

- Op de dwarsstraat „Breiter Weg“ gaat u naar rechts het voetgangerspad op tot aan het begin van 

de „Heinsberger Straße“. 

- Daar slaat u linksaf en volgt de „Heinsberger Straße“ tot de „Graf-Gerhard-Straße“, die u links 

volgt. 

- U loopt voorbij restaurant „Graf-Gerhard“ tot u ter hoogte van de „Kaminstudio“ bent, daar 

steekt u de straat via het zebrapad over en loopt de „Parkstraße“ in. 

- Ter hoogte van de Verlorenenturm, die na ca. 150 m links zichtbaar wordt, loopt u links over de 

parkeerplaats en neemt de weg door het park langs het oude openluchtzwembad. 

Verlorenenturm 

De Verlorenenturm is een deel van de middeleeuwse fortificatie van de stad Wassenberg. 

Wassenberg bezat een rechtbank, waar dieven en moordenaars vaak hard bestraft werden. De ter 

dood veroordeelden werden voor hun executie op de Galgenberg in de Verlorenenturm opgesloten. 

- Bij de gondelvijver houdt u links, loopt om de „Gondelweiher“ heen en komt weer uit op de „ 

Parkstraße“. 

- U gaat linksaf de „Parkstraße“ in en volgt deze naar de straat „Am Marienbruch“. Rechts ligt het 

nieuwe sportterrein van Wassenberg. 

- Aan het einde van de bebouwing volgt u de weg die het bos in leidt. 

Judenbruch 

De Judenbruch is een natuurmonument dat voor het eerst in 1324 in een oorkonde van de 

leengoedbezitter „Siebert op dem Judenbrooke van Wassenberg“ wordt vermeld.  



- Bij de volgende splitsing houdt u rechts en volgt de „Alleeweg“. 

- U komt bij een kruising (op de achtergrond wordt een vijver zichtbaar) en slaat scherp rechtsaf. 

- Na ca. 150 m volgt u de brede weg links. 

- Aan het einde van deze weg ziet u ter hoogte van de splitsing een kleine gedenkplaats van het 

voormalige klooster, hier slaat u linksaf. 

Klooster van de Dochters der Liefde 

In 1908 is midden in het bos het klooster van de Dochters der Liefde gebouwd. De nonnen waren 

succesvol in de behandeling van verslaving en de verzorging van zieken. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog diende het klooster als lazaret, na de oorlog als ziekenhuis en kraamkliniek. Helaas 

moest het klooster in 1977 tot verdriet van veel inwoners van Wassenberg vanwege aanzienlijke 

mijnschade worden afgebroken. 

- Volg deze weg ca. 200 m en sla dan linksaf. 

- Deze weg volgt u tot de volgende splitsing. Hier houdt u links aan en steekt u de houten brug 

(rechts bevindt zich de eendenvijver) over. U gaat vervolgens de tweede straat links in. 

- U bent nu op de „Forckenbeckallee“. 

Forckenbeckallee 

Oskar von Forckenbeck liet na 1878 van het vochtige moerasland een park met lanen, grachten en 

vijvers maken. Van de oorspronkelijk uit alle delen van de wereld verzamelde boomsoorten zijn er 

helaas slechts enkele over.  

- Na ca. 25 m gaat u rechtsaf en neemt de hellende weg die uitkomt op de „Erkelenzer Straße“. 

- In de „Erkelenzer Straße“ slaat u linksaf en neemt het voetgangerspad. 

- Ter hoogte van de splitsing bevindt zich rechts restaurant „Mythos“. 

- U volgt op het trottoir de „Erkelenzer Straße“, die later overgaat in de „Kirchstraße“. 

- Bij de volgende kruising gaat u naar links, de „Pontorsonallee“ in. 

- Na ca. 80 m steekt u de straat over en neemt de straat rechts over het voormalige spoortracé. 

(een straat is gepland). 

- Via de straat „Am Wehrturm“ komt u bij plantsoenen, deze steekt u over en gaat dan rechtdoor, 

door de opening in de stadsmuur in de richting van de kerk St. Georg. 



- U bent nu op de historische rondwandeling (zie paragraaf 3.1.1.) en volgt deze via de borden (er 

zijn hier 2 mogelijkheden: rondwandeling met Bergfried of zonder hindernissen). Op het plateau 

staat hotel-restaurant „Burg Wassenberg“. 

- Ter hoogte van de „Synagogengasse“ (rechts lag tot 1938 de joodse synagoge, links ziet u de 

evangelische Hofkirche) verlaat u de historische rondwandeling, steekt de „Roermonder Straße“ 

over en u bent op het „Roßtorplatz“. Hier bevinden zich Landhaus Brender en een café in het 

oude raadhuis. We willen u hier op het Roßtorplatz vooral wijzen op de marktzuil en de Roßtor. 

Oud raadhuis 

Het „Alte Rathaus“ is in 1753 op de fundamenten van een voormalig bestuursgebouw gebouwd en in 

de Tweede Wereldoorlog verwoest. Na de herbouw (1950) diende het gebouw tot 1987 als stadhuis. 

Marktzuil met stadswapen 

De marktzuil symboliseert het middeleeuwse marktrecht. Wassenberg bezat al in 1273 stadsrechten 

en daarmee ook het marktrecht. De zuil is in 2003 herbouwd. Hier vinden tegenwoordig regionaal 

belangrijke evenementen plaats.  

Roßtor 

De Roßtor is de enige stadspoort die behouden is gebleven, ooit waren het er drie. De naam Roßtor 

stamt van een rosmolen die zich binnen de stadsmuren ter hoogte van de Roßtor bevond. Voor de 

Roßtor bevond zich een gracht. In deze rosmolens werden paarden ingezet voor het aandrijven van de 

molen. 

- Via de „Roßtorplatz“ gaat u rechtdoor door de stadspoort en komt op de „Forster Weg“. 

- De „Forster Weg“ volgt u langs het bejaardencentrum van de johannieters en u slaat aan het 

einde van de bebouwing linksaf de „Packeniusstraße“ in. 

- Deze straat volgt u tot de Gasthausbach, daar slaat u rechtsaf in de richting van de 

voetgangersbrug en u loopt over de brug. 

- U bereikt de parkeerplaats van het parkzwembad en bevindt zich weer bij het startpunt van deze 

route. 

 


