
Orsbeck – Roer 

Deze NatuurGenotRoute van de regio met nationale parken MeinWeg voert de wandelaar naar het 

plaatsje Orsbeck in het zuidwesten van Wassenberg en langs de rivierloop van de Roer. Zodoende 

kan de wandeling ook prima worden gecombineerd met een kanovaart. De route is gemakkelijk te 

lopen en kan dus door wandelaars van alle leeftijden en fitheidsniveaus worden gewandeld. Het 

startpunt is het „Von-Rohmen-Platz“, de parkeerplaats bij de kerk in Orsbeck. 

Lengte: ca. 5,1 km 

- Aan de achterkant van de parkeerplaats loopt u de vier treden op en loopt het park door. 

- Nu wandelt u rechts de straat in en na ca. 40 m naar links de straat "Am Klingelbach" in. 

- Na nog eens ca. 40 m gaat u rechtsaf de straat "Hinter den Gärten" in. 

- Aan het einde van de straat gaat u rechtsaf. Als u het einde van deze straat bereikt heeft, slaat u 

linksaf.  

- Na ca. 20 m wandelen slaat u rechtsaf de "Alfred-Gehlen-Weg" in. 

- Deze weg volgt u. Let daarbij op de bocht naar links om op deze weg te blijven. Hier loopt u nog 

niet naar de Roer!  

- U komt nu in Luchtenberg. Na de eerste huizen die u passeert, slaat u rechtsaf en volgt de 

geasfalteerde weg. 

- U bereikt nu Vogelsang. Daar slaat u direct linksaf.  

- Aan het einde van de straat gaat u rechts naar de ongeasfalteerde weg. 

- Deze weg volgt u tot de voetgangersbrug aan de linkerkant.  

- Hier steekt u de Roer over en gaat vervolgens naar rechts, over de weg parallel aan de Roer. 

- Nadat u onder de volgende Roerbrug door gelopen bent, gaat u links naar boven, de brug op om 

deze over te steken. 

- U volgt nu het fiets- en voetpad. 

- U neemt de eerste onverharde weg naar rechts, daarvoor steekt u de B 221 over en loopt in de 

richting van restaurant "Zur Post". 

- Aan het einde van de weg slaat u rechtsaf. Van hieruit ligt het uitgangspunt ca. 100 m verder aan 

de linkerzijde.  

- Tegenover het uitgangs- en eindpunt ligt de katholieke kerk St. Martinus, die in de muren een uit 

de Romeinse tijd stammend visgraatmotief heeft. 



 


