Natuur en techniek: Wildenrath
Op deze route verkent u, al wandelend door de wijk Wildenrath van de stad Wegberg, niet alleen de
cultuurgeschiedenis van de regio, maar leert u ook de ontwikkeling van de lokale industrie begrijpen,
die zich sterk richtte op natuurlijke omstandigheden en terug te vinden is in de vorm van natuur en
landschap. Dit kunt u allemaal te weten komen in de bionica-tentoonstelling van het
Natuurparkcentrum Wildenrath in het List-centrum, het startpunt van de wandeling.
Lengte: ca. 13,5 km
-

Vanuit de parkeerplaats van het List-centrum loopt u naar links op de route naar knooppunt 74.

-

Deze volgt u verder rechtdoor tot de 4e rotonde, waar zich knooppunt 74 bevindt. Hier steekt u
de straat over en gaat rechtsaf. Restaurant „Alte Wache“ was ooit een wachtpost en vormde de
toegang tot het voormalige NAVO-vliegveld Wildenrath.

NAVO-vliegveld Wildenrath
Het NAVO-vliegveld in St. Petersholz is aangelegd tijdens de Koude Oorlog. Het gemeenschappelijke
bos is in 1951 ontgonnen en moest wijken voor het vliegveld. De NAVO-strijdkrachten zochten
tengevolge van de Korea-oorlog naar geschikte terreinen ten westen van de Rijn, om militaire
vliegvelden te bouwen. Zo ontstond hier een start- en landingsbaan met een lengte van 1830 m met
parallelle taxibanen. De basis van de Royal Air Force is in 1952 in bedrijf genomen. Er volgden
woningen voor de daar gestationeerde soldaten en hun gezinnen. De 180 gebouwen gaan in 2014
over aan het Duitse Staatsbosbeheer. Dan verlaten de laatste soldaten het al in 1992 stilgelegde
terrein. In 1994 richtte de stad Wegberg een ontwikkelingsmaatschappij op voor de verkoop van het
terrein. In 1995 werd de eerste spade in de grond gestoken voor het testcentrum voor railvoertuigen
van Siemens AG. Twee jaar later werd het in gebruik genomen.
-

U loopt verder naar rechts tot kort voor de bushalte op de route naar knooppunten 75 en 76. Ter
hoogte van de kruising steekt u over.

-

Nu wandelt u verder op het gemarkeerde voetpad naar Haus Wildenrath.

-

Aan het einde slaat u linksaf naar wandelroute E8/A7.

-

U wandelt langs Haus Wildenrath, dat rechts ligt.

Haus Wildenrath
De adellijke heren van Wildenrath resideerden hier al in 1318. Het was een leen van de graaf van
Wassenberg. Tot 1836 was het eigendom van de vrijheren van Dorth. Op de plaats van het herenhuis
staan hier nu de agrarische gebouwen uit het begin van de 19e eeuw. In 1965 kocht de gemeente

Wildenrath het terrein en in 1968 is hier een 'natuurleerpad' aangelegd. Sinds 2003 heeft de
natuurbeschermingsvereniging NABU het gepacht en er een natuurbeschermingsstation geopend.
-

U neemt de volgende weg die gemarkeerd is met „gb/rt“ en loopt rechts het bos in.

-

Deze weg volgt u tot het einde, daar slaat u linksaf.

-

Aan het einde van deze straat slaat u rechtsaf, wandelroute A7 op.

-

Deze weg volgt u ook tot het einde en gaat dan rechtsaf wandelroute A7 met de markering
„gb/rt“ op.

-

U steekt de volgende brug over en gaat dan rechts verder op wandelroute A7.

-

U wandelt verder tot de kruising. Daar slaat u rechtsaf en volgt de markering „gb/rt“ om de
leemputten op de dam heen.

Leemputten
Tot het begin van de 20e eeuw werden de leemgebieden bij de Schaagbach geëxploiteerd. Daarvan
werden dakpannen en aardewerk gemaakt. Archeologische vondsten tonen een oude Romeinse
pottenbakkersoven aan. De ruime hoeveelheid zand in het gebied verzekerde talrijke families van een
inkomen. Op de oostelijke hellingen van het dal van de Schaagbach zijn tegenwoordig nog leemlagen
met een dikte van 2 tot 5 meter. De aanwezigheid van leem is vanaf de Middeleeuwen gebruikt en er
vestigden zich pottenbakkerijen, bij archeologische opgravingen worden hier nog steeds resten van
gevonden.
-

Hier keert u om en loopt over de dam terug naar de splitsing rechts.

-

U wandelt verder tot de hoofdweg A7 en de markering „gb/rt“. Daar gaat u rechtsaf.

-

U volgt de weg tot de grote splitsing, waar de wandelroutes A 7, X 1 en E 8 elkaar kruisen.

-

Op de hoofdweg gaat u rechtsaf naar de kapel.

Mariakapel
De Mariakapel bij de oude Wildenrathse sportvelden is een sobere baksteenbouw, de ingang kan met
een ijzeren hek worden afgesloten. De Madonna is houtsnijwerk uit Oberammergau. Het 5,30 x 5,20
m grote gebouw is in 1963 door de bewoners van Wildenrath met eigen middelen gebouwd.
Alternatieve route 1
-

U loopt bij de kapel links langs de oude sportvelden tot de volgende grote kruising. Daar gaat u
rechts naar de Kuhberg (de ingang is direct achter het laatste huis op de „Hochstraße“). In het
bos liggen de vestingwallen (rondgang is mogelijk, ingang vanuit het noorden). U keert terug naar
de weg en gaat naar rechts tot de asfaltweg „Hochstraße“.

Alternatieve route 2
-

Dit is een mogelijke kortere weg naar de „Hochstraße“. Op de geasfalteerde weg volgt u
wandelroute A7 / E8 over de brug. Bij het bord „Naturschutzgebiet“ komt de Lorenweg uit.

Alternatieve route 3 (voor moedige wandelaars):
-

U loopt over de boomstammen die bij de beek liggen en neemt de kortere weg over de oude
Lorenweg naar de „Hochstraße“.

Vestingwallen bij de Kuhberg
De Kuhberg heette oorspronkelijk Korberg. Hier zijn oude vestingwallen die ca. 70x80 meter groot
zijn. Ze liggen op de linkeroever van de Schaagbach. Voor de wal ligt een 8 m brede en 2,5 m diepe
gracht. Op de noordwestelijke hoek bevindt zich een heuvel die vermoedelijk aangelegd is ter
bewaking van de ingang. 50 m verder stroomopwaarts is een 100 m lange en 15 m brede wal, nog
300 m verder is er nog een dam van 40 m lang en 10 m breed.
-

U volgt de „Hochstraße“ tot de kerk en loopt langs de waterzuiveringsinstallatie en de oude
steenfabriek.

Steenfabriek
Op de weg bereikt u de „Hochstraße“, waar een steenfabriek was die in de 20e eeuw afbrandde. Nu
nog is het tracé van de „Ziegeleibahn“ in zuidelijke richting vanuit de „Hochstraße“ goed herken- en
begaanbaar. Hier werd het leem op lorries naar de steenfabriek gebracht.
Wildenrath, St. Johannes Baptist
De bouw van de eerste kerk van Wildenrath is meer dan 1100 jaar geleden (rond het jaar 900). De
kerk wordt voor het eerst in 1118 bij de oprichting van het St. Georg-seminarie in een oorkonde
vermeld. In 1851 is naast de oude kerk een nieuwe gebouwd. In 1894 is naar oostelijke zijde vóór het
langschip een kerktoren geplaatst. Daar bevindt zich de doopkapel met de doopvont uit de 12e eeuw.
In 1964 is de oude kerk afgebroken, alleen de toren bleef staan. Deze is 27 meter hoog. De nieuwe
kerk is een laagbouw van beton.
Monument
Links naast de kerk is het modern vormgegeven monument voor de slachtoffers van de
wereldoorlogen gebouwd (1969). De kerk is in 1974 ingewijd.

-

Op de hoofdweg B221 gaat u naar rechts en steekt de straat over. U wandelt verder tot de
scherpe bocht.

Raadhuis
Sinds 1934 was Wildenrath bestuurszetel van het district Myhl, waartoe Arsbeck, Wildenrath en Myhl
behoorden. Het raadhuis is in 1962 opnieuw gebouwd. Na de gemeentelijke herindeling in NoordrijnWestfalen in 1972 is het district opgeheven en het gebouw is verkocht aan Lebenshilfe Heinsberg, die
hier een wooninstelling voor mensen met een handicap heeft gevestigd.
-

Op de hoek staat een wegkruis, daar loopt u links langs, de „Eckartstraße“ in. U volgt deze straat
tot de kapel.

Kapel bij het sportterrein
De Johannes-kapel aan de Eckartstraße is in de Tweede Wereldoorlog verwoest en daarna weer
opgebouwd met bakstenen. De lindes zijn beschermde natuurmonumenten.
-

Hier gaat u naar links. Als de ringweg klaar is, loopt u hier over de nieuwe brug.

-

U volgt de weg naar het bos Eckart.

Eckart – deel van het bos van St. Petersholz
Van Eckart, het voormalige bos, zijn slechts resten behouden gebleven, deze staan op het terrein van
het vliegveld. De Eckartsweiher is alleen nog te zien op schilderijen. Evenals de meent St. Petersholz.
-

Bij het bos loopt u door de poort naar de straat.

-

Hier loopt u links verder tot de kruising.

-

Daar gaat u naar rechts en verder tot de voorrangsweg aan de rechterkant.

-

Deze straat volgt u tot St. Petersholz en daar slaat u bij de kruising rechtsaf.

-

U wandelt langs Hof Erren, langs de windmolens tot de ringweg.

-

Hier steekt u de straat over en gaat dan naar rechts in de richting van het startpunt en doel, het
List-centrum met „Hotel Sternzeit“ en het Natuurparkcentrum Wildenrath.

