
Meinweg 1: Wegberg – Harbeck – Rickelrath – Klinkum 

Op deze tour wandelt u door de culturele geschiedenis van de regio Meinweg ten westen van het 

centrum van de stad Wegberg. Het startpunt is de onlangs gerestaureerde Wegberger of Ramachers 

Mühle, die een café van Lebenshilfe Heinsberg, de verenigingsruimtes van de Historische Vereniging 

Wegberg en een evenementenruimte van de stad Wegberg binnen zijn muren heeft. Er zijn diverse 

alternatieven voor de hoofdroute. 

Lengte: 16 km 

- U start bij de Wegbergse Molen en volgt de route rechtuit naar het stadhuis. Daarvoor ligt het 

stadhuisplein met fontein, kerk en klooster. 

Wegbergse Molen 

De Berkse Molen werd in 1560 door aankoop deel van de burcht. In een protocol van een pachtbrief 

uit 1728 is sprake van twee molens (een koren- en een oliemolen), twee molenraderen en een „Newe 

Canal“. Wordt daarmee misschien een nieuwe gracht bedoeld? Er volgden talrijke pachters, onder 

andere is vanaf 1872 Heinrich Balthasar Ramachers, 32 jaar oud, molenaar te Wegberg. Zo kreeg de 

molen de naam „Ramachers Mühle“. In 2009 is de molen omgebouwd tot plaats voor verenigingen en 

evenementen met café en VVV. 

Nieuw stadhuis 

Het werd noodzakelijk om een nieuw stadhuis te bouwen, toen in 1935 de gemeente Beeck door 

Wegberg werd ingelijfd. Het oude stadhuis in de hoofdstraat was te klein voor de nieuwe taken. De 

eerste steen voor het nieuwe gemeentehuis is door de toenmalige burgemeester Albert Meyer gelegd, 

het is ontworpen door de architect Bartmann. In 1938 kon Meyer er al zijn intrek in nemen. Tijdens de 

oorlog werd het zwaar getroffen door bombardementen. In de jaren '80 stichtten inbrekers een brand 

die meerdere ruimtes verwoestte. In 1986 is het grondig verbouwd. 

Parochiekerk „St. Peter und Paul“ 

De parochiekerk „St. Peter und Paul“ is gebouwd op een heuvel. Tegenwoordig is het een drieschepige 

hallenkerk die uit de 15e/16e eeuw stamt. De westelijke toren is naar voren geplaatst, de voorhal 

stamt uit de 18e eeuw. De parochie van Wegberg wordt voor het eerst in 1361 in een oorkonde 

vermeld. In 1996 werd de kerk grondig gerenoveerd, daarbij werden ook de oude fresco's blootgelegd 

en gerestaureerd. De oudste klok stamt uit 1128, het is de oudste in het district Heinsberg. 

Ingemetseld vindt u hier nog een Romeinse matronensteen (een votief- en wijsteen) die uit de 1e/2e 

eeuw stamt. Het Bach-orgel komt uit 1681 en is daarom het oudste van de regio Neder-Rijn.  

 



Kruisherenklooster Wegberg 

Een klooster wordt voor het eerst in 1744 vermeld, de priors van het klooster waren en zijn ook nu 

nog meestal de pastoors van Wegberg. De laatste kruisheer was de prior Jakob Hoogen, die als 

verlichter, pedagoog en schrijver aan de Neder-Rijn bekend staat. De orde van de Kruisheren had 

meerdere nederzettingen in de directe omgeving, o.a. in klooster Hohenbusch, in Wickrath en 

Roermond. Sinds 1956 leefden de karmelieten in het klooster. De paters waren actief als pastoor, 

kapelaan of godsdienstleraar. Het klooster zelf is een bakstenen complex met drie verdiepingen en 

drie vleugels. De binnenplaats is door een hoge muur met portaal van de straat gescheiden. Op het 

plein voor het raadhuis bevond zich vroeger de kloostertuin. Het kloostergebouw is vanwege 

oorlogsschade vernieuwd, door nieuwe raamopeningen verregaand gewijzigd en van schilddaken 

voorzien. De deurwangen en het portaal zijn in arduin gehouden met een gevelachtige omlijsting. 

- U gaat links verder de „Bahnhofstraße“ in. Het pand nr. 29 is het oude Keizerlijke Postkantoor. 

Tegenwoordig is hier „Optik Alte Post“ gevestigd. 

Postgebouw 

Tot 1775 bevond het dichtstbijzijnde postkantoor zich in Rheindahlen. Vanaf 1825 was er een 

postkantoor in Erkelenz. In december 1840 is de Wegbergse postmeester H.A. Adams beëdigd. Het 

postkantoor werd in hotel „Zur Post“ in de Beeckerstraße geopend. In het buurhuis woonden talrijke 

postassistenten die altijd maar kort in de stad waren. In 1990 is het postkantoor verplaatst naar het 

hoger gelegen deel van de Bahnhofstraße verplaatst. Het oude postkantoor werd een opticien. Maar 

ook in het nieuwe postgebouw is drie jaar geleden de vanouds beproefde service gestopt en er is 

alleen nog maar een Post-Point in de elektronicawinkel EP Beer. 

- Het pand nr. 35 ligt ertegenover en rechts ervan bevindt zich een beeldzuil met de afbeelding 

van de heilige Antonius, in de volksmond ook „Ferkes Tünn“ genoemd. 

Antonius – Beeldzuil 

Deze beeldzuil stamt uit het einde van de 19e eeuw en is gemetseld van baksteen. In de beeldnis is de 

heilige Antonius ze zien.  

- U steekt de Martin-Luther-Straße met de Evangelische Vredeskerk over. 

Evangelische Vredeskerk 

Pas door de immigratie van ballingen en vluchtelingen groeide het aantal leden van de evangelische 

gemeente sterk. Zo vond in 1952 de eerstesteenlegging van de „Friedenskirche“ in Wegberg plaats, 

die in november 1953 werd ingewijd.     

- Aan de rechterkant ligt nu het Oude Kerkhof van Wegberg 



 

Oude Kerkhof Bahnhofstraße 

Het is het tweede bekende kerkhof en is in 1849 geopend. Uit deze tijd stamt ook het kerkhofkruis. 

Het kerkhof is in 1966 aan het openbaar gebruik onttrokken. Tegenwoordig staat het op de 

monumentenlijst en er is samen met de tuin van het kantongerecht een park van gemaakt. Er zijn 

slechts ca. 50 grafstenen behouden gebleven en de bekendste grafstede is die van de Wegbergse 

schrijver Werner Öllers (1904-1947). Het eerste kerkhof lag aan het huidige plein voor het stadhuis.

   

- Tegenover het kerkhof ligt het Oude Ziekenhuis, het zogenoemde Klösterke. Het is het pand 

met het beeld en nr. 42. 

Klösterke  

De Bahnhofstraße was nog een stoffig karrenpad, toen in 1904 het Berlijnse Ministerie een 

kloosterlijke vestiging van de franciscanessen van Nonnenwerth goedkeurde. Zo werd in een door 

pastoor Müller gekocht pand, een ziekenafdeling, een zogenoemde bewaarschool en een handwerk- 

en huishoudschool ingericht. Na een verbouwing van tien maanden was het gebouw klaar om te 

betrekken. Vijf nonnen en een moeder-overste woonden en werkten hier. Alleen het standbeeld van 

de heilige Antonius van Padua in de in ca. 1975 gebouwde woon- en werkvleugel herinnert nog aan 

het kleine klooster van weleer. Snel klonk de roep om een echt ziekenhuis en er werd in 1913 aan de 

Birkenallee met de bouw begonnen. Het pand aan de Bahnhofstraße is tot begin jaren '70 als 

naaischool gebruikt. 

- Tot de rotonde bij het station blijft u op de „Bahnhofsstraße“.    

- Daar gaat u naar links door het park langs het Oude Kantongerecht. U volgt wandelroute 

A 12 en de nordic-walking-route Rood (NW Rt). In het park is een oud, bezienswaardig 

bomenbestand. 

Kantongerecht 

In juni 1821 is aan Wegberg een kantongerecht toegewezen dat in de zuidvleugel van het klooster 

was ondergebracht. In 1880 werd het nieuwe kantongerechtsgebouw op de Beecker Straße 

overgenomen. Later, rond 1920, verhuisde men naar de Villa Köhler. Het gebouw werd onder luid 

protest van de bevolking in 1978 afgebroken en het terrein werd geïntegreerd in het park van het 

oude kerkhof. 

Station Wegberg 



De eerste trein van de Reichsbahn reed in 1878 door Wegberg. Niet alleen het stationsgebouw, maar 

ook het wc-huisje en het baanwachtershuis staan op de monumentenlijst. Het station in Wegberg is 

nog uitgerust met alle functionele onderdelen, zoals een seinhuisje, goederenloods en 

ontvangstgebouw. De gebouwen stammen allemaal uit 1879. Het hoofdgebouw is van baksteen, de 

loods is een vakwerkconstructie, waarvan de vakken zijn opgevuld met bakstenen. 

Alternatieve route 1 

- Eerst steekt u de brug over de Schwalm over.   

- U loopt rechts door de spoortunnel op de wandelroutes A 1/E 8 en de nordic-walking-routes 

Rood en Geel. U volgt deze tot het einde van „Kringskamp“ en steekt het veldje over. 

- U houdt rechts en slaat 20 m verder linksaf. U volgt de wandelroutes A 1/E 8 tot het einde. 

- Op de Grenzlandring houdt u links tot het verkeerslicht. 

- Hier is het begin van de Roermonder Kurve, waar in 1952 een van de zwaarste ongelukken 

uit de internationale motorsportgeschiedenis met 13 (sommige bronnen spreken van 14) 

doden plaatsvond en die leidde tot de sluiting van de Grenzlandring. Bij het verkeerslicht 

steekt u over en loopt tot het kruis „Harbecker Straße“ uit 1892. Ertegenover staat de 

houtbewerkings- en impregneerfabriek Röttinger met een oud gebouw. Bij het kruis ligt de 

Alte Schule Harbeck, waar nu de kleuterschool „Rabennest“ is ondergebracht. Het pand nr. 

12 is de Katharinenhoeve met inscriptie die onder monumentenzorg valt. 

Harbeckse school 

De burgers van Harbeck verzochten in een schrijven uit 1921 de gemeenteraad van Wegberg om de 

bouw van een school met één klaslokaal in hun wijk. Dit verzoek werd ingewilligd. Na de sluiting van 

de school is daar de kleuterschool „Rabennest“ ingericht. 

Harbecks gedenkteken 

Rond 1890 werd de wijk Harbeck door een tyfusepidemie geteisterd. Uit dankbaarheid en diep geloof 

hebben de overlevenden in 1892 dit dorpskruis op de hoek „Harbecker Straße“ en „Grenzlandring“ 

gebouwd. Zo openen de Harbeckers altijd hier bij hun gedenkteken het traditionele schuttersfeest met 

het eerbetoon aan de gevallenen in de wereldoorlogen. Ter herdenking van de doden zijn in 1955 de 

twee gedenkplaten rechts en links naast het kruis geplaatst.  

Katharinenhoeve 

De in de nabijheid van de stad gelegen St. Katharinenhoeve met een bijbehorend terrein van ca. 30 

morgens land is in een Gelderse leenbrief van 1532 als een van de eigendommen van de leen- en 

pachthoeve geregistreerd. Deze hoeve, een bakstenen gebouw, bezat ook het recht tot gebruik van 



het hout uit het Meinwegbos en staat tegenwoordig op de monumentenlijst. Op de oorspronkelijke 

kaart herken je duidelijk dat er over de oude plattegrond is getekend. Dat betekent dat tussen 1824 

en 1902 een volledige wijziging van de gebouwstructuur is uitgevoerd. In het poortgewelf zit een 

sluitsteen met de initialen I.P.C. – A.M.C. en het jaartal 1852. De hoeve heeft aan de voorkant zes 

assen, op de binnenplaats is het oude vakwerkbestand nog behouden gebleven. Bij de voorgevel in 

het asfaltdek is nog het kiezelsteenplaveisel van de oude weg, met daarin het motto „Geloof – Hoop – 

Liefde“, te zien.  

Alternatieve route 2 

- Nu leidt de route terug naar de kruising en van daaruit naar links naar de 

waterzuiveringsinstallatie.    

- Van daaruit loopt u verder naar de Feltenbergweg     

  

- Hier slaat u linksaf de wandelroute A 1 op tot aan de holle weg op de nordic-walking-routes 

Rood en Geel. 

- Door het elzenbroekland in de laagvlakte van de Schwalm loopt u langs het Baldur von 

Schirach-Haus. 

Baldur von Schirach-Haus 

Midden in het broekland van de Schwalm is een jeugdhuis voor de Hitlerjugend gebouwd. De 

inwijding vond in 1935 plaats. Van 1928 tot 1932 leidde Baldur von Schirach de 

nationaalsocialistische studentenbond. Adolf Hitler bepaalt in 1931 dat hij benoemd wordt tot 

Reichsjugendführer (R.J.F.). De doelstelling van de opvoeding van de jeugd door de staat was de 

systematische ontwikkeling van de onbewuste jongen tot bewust staatsburger en dragende kracht 

van het staatsidee. In 1940 wordt hij Reichsleiter in Wenen. 

- Bij de splitsing loopt u rechtdoor verder tot aan jachtpost Feltenberg (informatiebord) 

Jachtpost Feltenberg 

Op deze strategisch gunstige plaats vestigden zich al mensen uit het Jong- en Oud-paleolithicum 

(12.000 tot 9.600 v. Chr.). Uit deze tijd stammen ook de 1500 steensplinters (stenen gereedschap) die 

hier gevonden zijn. Vanuit de bergkam konden de jagers naar wild uitkijken. Talrijke messen en 

pijlpunten van Maas-vuursteen getuigen van actieve nederzettingen. 

- U gaat enigszins naar rechts, niet terug het bos in, maar langs het pand nr. 75 en u verlaat de 

wandelroutes. 

Alternatieve route 3 



- Bij de volgende splitsing slaat u linksaf en loopt over de brug over de Mühlbach. 

- Op de straat „Bollenberg“ gaat u naar rechts in de richting van de Schrofmühle tot aan het 

verkeerslicht, waar u een Rochus-beeldzuil uit 1859 ziet. 

Rochus-beeldzuil 

In 1859 is deze gedenkplaats op initiatief van de wijken Balkhoven en Bollenberg gebouwd.  

- U komt bij knooppunt 69/70/71/68 en loopt rechts over route 71 naar de Schrofmühle.  

Schrofmühle  

De Frankische vierkante hoeve aan de Mühlenbach met zijn molen wordt in 1558 in een oorkonde van 

een rechtsgeding vermeld. Er wordt vermoed dat er vóór de huidige molen twee andere bouwwerken 

stonden. Het hoofdgebouw van het complex is tussen 1848 en 1850 opnieuw gebouwd. Het gaat om 

een koren- en oliemolen die nog tot 1950 in bedrijf was. Met de eerste restauratiewerkzaamheden is 

men tussen 1977 en 1982 begonnen. Nu is het de enige volledig functionerende molen van deze soort 

aan de Neder-Rijn. Sinds twee jaar is hier een molenmuseum gevestigd met demonstratieborden over 

in totaal 22 molens in het stadsgebied van Wegberg.  

- U loopt terug naar het verkeerslicht en wel links op de wandelroutes A 7 en A 8 en route 68 

tot aan de Molzmühle.  

Molzmühle 

De viervleugelige bakstenen hoeve uit de 18e eeuw is verbouwd tot restaurant met hotel. Het 

woonhuis heeft twee verdiepingen en is eveneens gewijzigd. Van het molenrad bleef alleen nog de 

oude balk behouden gebleven. Het molenrad zelf wordt op het moment gerestaureerd door de 

molenvereniging. De Oethusermühle is voor het eerst in 1506 in een oorkonde vermeld, later werd de 

molen ook af en toe Priorsmühle (1560) genoemd. Het was in Wegberg de enige molen in kerkelijk 

bezit. Met de overdracht aan Arnold Moltz in 1627 kreeg de molen dan ook de naam van de nieuwe 

eigenaar en behield deze tot op de dag van vandaag. Na de secularisatie is de Molzmühle in 1802 aan 

privépersonen verkocht.  

- Vanuit de Molzmühle loopt u rechtdoor verder tot aan de weg tussen Harbeck en Merbeck. 

- Daar steekt u de weg over en gaat dan linksaf in de richting van Harbeck tot aan de 

„Rebhuhnweg“. Daar ligt rechts een huis met rieten dak dat op de monumentenlijst staat. 

Harbeck-Haus, huis met rieten dak 

De huidige Heckers-hoeve is in 1995 bijna volledig afgebrand, maar kon toch weer gesaneerd worden. 

De gebouwen uit de 18e eeuw zijn van baksteen en deels gepleisterd. De bedrijfsgebouwen zijn rond 



1900, eveneens met gebruikmaking van baksteen, vernieuwd. Het woonhuis is voorzien van een 

schilddak. 

- Achter het pand nr. 17 gaat u naar links het bospad op en komt daarna langs vlasroten 

Vlasroten  

Vlasroten behoren tot het cultuurhistorische erfgoed van de regio. Vroeger lagen de kuilen naast de 

boerderijgebouwen. Vanwege de sterke geurontwikkeling door het rottingsproces zijn ze naar buiten 

verlegd, meestal aan een beek of waterbron. De vlasvezels lagen ca. twee weken in het water en 

werden daarna zes weken lang op de heidevlakte uitgespreid om te drogen. Bij goed weer werden de 

vezels dan uitgekamd en zo werd linnen als grondstof voor de spinnerijen en weverijen gewonnen. 

- Vanuit de vlasroten loopt u terug naar de hoofdweg en wel naar links in de richting 

„Kahrbahn“, een oude Romeinse militaire weg, tot aan de kruising. 

Kahrbahn en militaire weg 

Al vroeg waren om strategische redenen goed uitgebouwde verkeerswegen nodig. De Romeinen 

legden een wegennet naar hun garnizoensplaatsen aan. Ook Wegberg wordt door dergelijke wegen 

geraakt. Resten daarvan zijn nu nog te zien in Rickelrath. Het is ook bekend dat de plaats 

Bischofshütte aan een Romeinse weg lag. De „Kahrbahn“ is in de eerste systematische kaartopname 

door de Franse geograaf Tranchot (1806) als militaire weg getekend. De weg had een meer dan 

plaatselijke betekenis en diende als doorgaande weg en snelle verbinding tussen Jülich en 

Kaldenkirchen en verder naar Xanten. Merbeck was - volgens de overlevering - stopplaats voor 

doorgaande vrachtvoertuigen. Deze stopplaatsen werden op een afstand van ca. 20 tot 30 kilometer, 

dus een dagreis over de wegen in de Romeinse provincies, aangelegd. 

- Op knooppunt 78/71/66 gaat u rechtsaf in de richting van de spoorlijn Mönchengladbach – 

Wegberg – Dalheim. 

IJzeren Rijn  

De „IJzeren Rijn“ is de naam van de spoorweg tussen Antwerpen en Mönchengladbach. Een deel van 

de route is niet meer in gebruik. Een groot deel wordt nog gebruikt voor het goederen- en 

personenvervoer. De werkzaamheden aan het spoor van de „IJzeren Rijn“ begonnen in 1869 en het 

traject is in 1879 in gebruik genomen. In het begin reden er veel treinen over de „IJzeren Rijn“, in de 

loop van de tijd nam het verkeer echter steeds meer af. Tussen Roermond en Dalheim rijden sinds 

1991 geen treinen meer, zodat het spoortraject door Nationaal Park De Meinweg kon worden 

stilgelegd. 



- U loopt verder tot knooppunt 71/66 en daar gaat u linksaf in de richting van het kerkhof of 

rechtdoor naar Klinkum. 

 

Alternatieve route 4 

 

- De weg voert u naar de splitsing en van daaruit verder rechtdoor naar Buschend 

- Bij de volgende splitsing wandelt u links in de richting van het Tömper Kreuz en de Vaat 

Tömper Kreuz 

Het Tömper Kreuz voor bosrestaurant „Zur Linde“ heeft een hoogte van 3,50 m, is 70 cm breed en 40 

cm diep. De sokkel en het kruis zijn van graniet, de romp van metaal. Volgens de inscriptie is het in 

1877 opgesteld.  

Vaat 

De Vaat is een korte straat in Tömp, waar vier huizen staan, hiertoe behoorde ooit een smidse die al 

in 1689 wordt vermeld. Een van de huizen staat tegenwoordig op de monumentenlijst en is door de 

huidige eigenaar liefdevol gerestaureerd. 

- U loopt verder rechts op de Alte Landstraße tot het Klinkumer Hof   

- De panden nr. 7 en 9 zijn het Alte Klinkumer Hof uit 1640. 

 

Klinkumer Hof 

Het oudste bekende gebedshuis in Klinkum wordt al afgebeeld op een schilderij uit 1726. De Vlaamse 

schilder Renier Roidkin schilderde een aanzicht van het Klinkumer Hof (origineel 16 x 22 cm) dat hij in 

opdracht van graaf Nesselrode maakte. Rechts van de hoeve is een kapel afgebeeld die nu echter niet 

meer aanwezig is. Deze Cumper of Tümper Hof was de tiendhoeve van de Burcht Wegberg. Het eerste 

pachtcontract stamt uit 1540. Nu is alleen nog het meerdere keren verbouwde en gerenoveerde 

hoofdhuis over. De enorme, tot 1800 ongedeelde landerijen zijn ondertussen verkocht.  

- U loopt nu verder tot aan de Römerstraße en dan links naar de bruine nordic-walking-route. 

Römerstraße 

Deze weg liep van de Romeinse vesting in Neuss via Mülfort, Bischofshütte en Arsbeck naar Melick. 

De landweg van weleer werd bij de ontsluiting van een nieuwbouwgebied in 2001 tot gecombineerde 

geasfalteerde en geplaveide staat omgevormd. De Römerstraße was lange tijd ook de kerkroute naar 



Wegberg, want pas in 1905 kreeg Klinkum een eigen kerk. Vooral de bewoners „in der Hött“ 

gebruikten de weg om in de parochiekerk van Wegberg naar de kerk te gaan. 

- U loopt rechtdoor tot aan het Bissener Kreuz uit 1856 en dan links naar de knooppunten 

78/72 

Het Bissener Kreuz 

Het tweedelige kruis van arduin is in 1865 opgesteld.  

- Bij de runmolen houdt u rechts. 

- U loopt verder tot het verkeerslicht en steekt de Grenzlandring over. 

Raceongeval op de Grenzlandring 

31 augustus 1952 was een zwarte dag voor de opbloeiende gemeente. Bij de vijfde internationale 

Grenzlandring-Race vond een tragisch ongeval plaats, waarbij 13, andere bronnen spreken van 14, 

toeschouwers overleden en tientallen anderen gewond raakten. Om paniek onder de bijna 200.000 

toeschouwers te voorkomen, werd de race voortgezet. De Berlijnse coureur Helmut Niedermayr 

verloor de controle over zijn voertuig en reed met zijn formule II-racewagen op het publiek in. Het tot 

dan toe snelste circuit van Europa werd als reactie op het ongeluk gesloten. 

- U wandelt langs de oude melkfabriek, waar zich nu de supermarkt Netto bevindt.  

Melkfabriek 

23 boeren kwamen in 1896 in Wegberg bijeen om een coöperatieve melkfabriek op te richten. De 

inleg bedroeg drie mark per koe. Op de voorgrond stond de verwerking van de melk. Er volgden een 

molen, een bakkerij en de productie van vruchtenwijnen. Enkele jaren later ontstond de kaasmakerij. 

Na de Eerste Wereldoorlog kocht men het terrein aan de overkant om daar een opslaghal te bouwen. 

In de Tweede Wereldoorlog werden de gebouwen door een zware bom getroffen. Pas in 1950 was de 

oorlogsschade hersteld. Er werden graansilo's en een sorteerinstallatie voor aardappels gebouwd. 

Kort na het 100-jarige jubileum moest de melkfabriek helaas sluiten. Alle gebouwen werden 

afgebroken en op die plaats zijn de huidige bedrijfsgebouwen gebouwd. 

- Aan de rechterkant ligt het Warmershof. Tegenwoordig is dat „Fußbachstraße“ nr. 33.  

Warmershof 

De Warmershof in Wegberg, die nu van een lokale boer is, was in vroeger eeuwen in het bezit van de 

landjonkers van Warrenbergh.  

- U volgt de „Fußbachstraße“ tot de bocht en slaat linksaf de „Venloer Straße“ in. Daar bevindt 

zich de brandweerkazerne. 



Brandweerkazerne 

Sinds 1978 is er een brandweerkazerne aan de „Venloer Straße“. De lokale brandweer heeft zijn 

oorsprong 200 jaar geleden in de hoofdstraat, toen daar het Brandspruyken-Huis in verband met de 

nieuwbouw van het raadhuis werd gevestigd.  

 

- U wandelt verder tot de kruising en dan rechts de „Burgstraße“ in.  

Warmers-Kreuz in Potz 

De inscriptie (80 x 50 cm) bevindt zich in de sokkel en is aan de bovenzijde afgesloten door 
een ver uitstekende, omlopende tussenplaat. De in het middenblok ingewerkte, van 
ornamenten en een schelpvormige baldakijn voorziene tentoonstellingsnis (50 cm hoog) en de 
daarop aansluitende ronding vormen een ruimte voor de monstrans bij de processie op 
Sacramentsdag. Een massieve afdekkap met een smaller toelopende sokkel draagt het 
bekronende kruis. De romp is van met bladgoud belegd gietijzer. In de uiteinden van het kruis 
zijn hartvormige metalen elementen ingelegd. 
 

- U loopt verder over de „Burgstraße“ en loopt langs de Burcht Wegberg.  

Burcht Wegberg 

De herenhoeve was oorspronkelijk de hoofdhoeve van de unie van vroonhoeves. Hieraan 

onderworpen waren talrijke andere hoeves. De hofgerechten die hier zitting hielden, weerspiegelden 

de positie van de grondheerlijkheid. De Wegberger Hoeve was omgeven door vijvers en grachten en 

lag op een eiland. Op de windwijzer op een nok staat in gestileerde cijfers het jaartal 1600. Later 

werden de resten van de burcht afgebroken en werden het huidige herenhuis en een fabrieksgebouw 

gebouwd.  

- U komt weer uit bij het startpunt, de Wegberger Mühle. 

Alternatieve routes een kortere weg 

Kleine route Wegberg – Klinkum – Bissen (ca. 1 uur = 5 km) 

- U neemt de brug over de Schwalm en loopt dan naar rechts in de richting van de Burcht 

Wegberg 

- Bij de burcht aangekomen wandelt u naar rechts in de richting van het kerkhof. 

  

- U loopt verder tot de „Kahrbahn“ op het traject van knooppunt 78 / 66 en dan rechts verder, 

zoals beschreven, tot Buschend. 

 


