Slot Elsum – Landweer – Rosenthal
De rondwandeling voert u naar het noorden van de stad Wassenberg. Het startpunt is de
parkeerplaats aan Duitse zijde van de grens. De weg is vrij vlak en gemakkelijk begaanbaar,
desondanks raden we u aan om, afhankelijk van het weer, stevige schoenen te dragen.
Lengte: ca. 10,6 km
-

Vanuit de parkeerplaats gaat u eerst het bos in via wandelroute A 7.

-

De route loopt langs een landweer aan uw linkerhand, die op de monumentenlijst staat.

Landweer
Als landweer worden grensmarkerings- resp. grensverdedigingsbouwwerken aangeduid. Het
belangrijkste doel van deze bouwwerken was de bescherming van de bevolking resp. het gebied tegen
aanspraken op de macht en militaire overvallen door vreemde mogendheden. Wanneer ze de
buitengrens met andere machtsgebieden markeerde, waren landweren tegelijkertijd ook
douanegrens. In sommige gevallen zijn ze gebouwd ter begrenzing van weidegronden voor het vee.
Sommige landweren stammen uit de vroege Middeleeuwen en sommige zijn zelfs nog ouder. De
bouwperiode van deze landweer en het concrete gebruik zijn echter onbekend.

-

Bij de volgende splitsing slaat u linksaf en volgt wandelroute A 7. Links van u ligt nog een
landweer. Als u rechts aanhoudt, bereikt u na ca. 300 m de tussenbestemming „Gittstapper
Molen“

Gitstapper Molen
Bij de grensbeek, de Rothenbach, wordt de Gittstapper Molen al ca. 1000 jaar als watermolen
gebruikt. De molen is nu nog als korenmolen in gebruik. Naast de molen liggen twee cafés en een
grote kinderspeelplaats waar het heerlijk vertoeven is. Hier zijn ook ritten met paard en wagen
mogelijk.
-

U steekt de provinciale weg naar Effeld over en volgt verder wandelroute A 7.

-

Bij de volgende kruising gaat u rechtdoor verder. Hier verlaat u wandelroute A 7.

-

Na nog 100 m verlaat u de geasfalteerde weg en slaat scherp linksaf.

-

Bij de volgende splitsing gaat u rechtsaf (het ruiterpad niet volgen!).

-

U volgt de weg tot de stalgebouwen en gaat - rechts om de hoeve lopend - naar de geasfalteerde
weg.

-

Deze weg volgt u bijna tot de waterburcht.

-

Ca. 50 m voor de waterburcht slaat u linksaf en volgt de weg tot aan de L 117.

Slot Elsum
De geschiedenis van de plaats waar de waterburcht Elsum staat, schijnt terug te gaan tot het preRomeinse tijdperk. Later schijnt hier een nederzetting op een kunstmatige heuvel te zijn geweest. Op
die plaats is in 1503 de hoofdburcht gebouwd, die in 1740 met een voorburcht is uitgebreid.
Voorburcht en hoofdcomplex zijn door eigen grachten omgeven. Het complex is in de Tweede
Wereldoorlog zwaar beschadigd, na 1945 is het echter als monument herbouwd.
-

U steekt de L 117 over en loopt de „Ossenbrucher Weg“ in (voetgangerpad).

-

U volgt deze tot aan de kruising, waar u linksaf in de richting van Rosenthal gaat.

-

In Rosenthal steekt u de kruising over, en volgt de weg enigszins links.

-

Bij de volgende dwarsstraat „Rödger Bahn“ slaat u linksaf en gaat na 25 m rechtsaf het bospad in.

-

U bent weer op wandelroute A 7 en volgt deze.

-

Bij de tweede schuilhut houdt u rechts aan en volgt wandelroute A 7 verder. Rechts van u ligt nu
het gebied van het Nederlandse Nationaal Park „De Meinweg“.

-

De wandelroute stuit ter hoogte van de grens op de L 117.

-

Aan de overkant ligt het uitgangspunt, de parkeerplaats.

