473. SCHWALMTAL (Hariksee) 9,2 km
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Tijdens deze vlakke wandeling (uitgezonderd een paar heuveltjes) wandelt u over leuke bospaadjes naar
het dorp Niederkrüchten. Hier is een parkje met vijvers en zitbanken. De terugweg gaat langs het dorpje
Brempt. Vlak voor Niederkrüchten passeert u restaurant Zur Pannenmühle om te pauzeren (Binnen geen
honden toegestaan). Proef aan het eind bij het Waldhaus zeker eens de heerlijke specialiteit Windbeutel!
(Binnen geen honden toegestaan).
(U kunt deze wandeling combineren met wandeling 458 tot een lengte van 22,8 km).
Startadres: Restaurant Waldhaus am Hariksee, Harikseeweg 15 Schwalmtal-Amern.
Parkeer rechts op de parkeerplaats voor het restaurant.
Gps afstand: 9200 m
Looptijd: 2 uur
Hoogteverschil: 22 m
Neem op de A73 de afslag Dusseldorf A52. Neem afslag 3 Niederkruchten-Brüggen. Ga dan L richting Brüggen.
Aan de verkeerslichten RD. Neem de afslag R naar Schwalmtal. Voorbij restaurant Mühlratherhof en de brug gaat
u scherp R door het bos. Aan de Y-splitsing L. (Het bordje niet op zondag rijden geldt niet voor bezoekers van het
restaurant). Volg geruime tijd de weg door het bos tot aan een 3-sprong met rechts een groene schutting. Hier R
de doodlopende weg in, na 200 m is rechts de parkeerplaats.

blz 2 van 2

473. SCHWALMTAL (Hariksee) 9,2km
1.
Staande op de parkeerplaats van het
restaurant met uw rug naar de parkeerplaats gaat
u L over de asfaltweg (vanwaar u met de auto
bent gekomen). Na 50 m R het bospad in tussen
de rood/witte paaltjes door. Volg geruime tijd het
bospaadje en aan de kruising van bospaadjes
RD. Negeer 2 zijpaadjes rechts en aan het eind
komt u aan een asfaltweg. Steek de weg over en
ga RD de grindweg in door het bos (KCCS). Aan
de 4-sprong voor de inrit van huisnr. 88 L de
steile boshelling omhoog (geel/rood). Boven RD
langs de afrastering. U komt aan een veldweg met
rechts een groene poort (camping). Hier RD het
smalle voetpad in (geel/rood). Het pad loopt
omlaag en u passeert twee vennen. Het pad loopt
langs een grasveld en dan loopt u tussen de
Schwalm en een ven door.

stenen trappen omlaag, steek de weg over en ga
RD door de Rathausstrasse.

2. Aan de verkeersweg L over het fietspad. Na
50m steekt u R de weg over en ga de smalle
asfaltweg in (geel/rood). Neem na 100 m het
eerste bospad R (geel/rood). Na enige tijd loopt u
een helling omhoog en meteen aan de 3-sprong
RD (geel/rood).
Aan het eind R over de
kasseienweg. Kort daarna aan de 4-sprong R
aanhouden over de asfaltweg en onder de
snelweg door. Aan de voorrangsweg R over het
fietspad. Na 80m tegenover huisnr. 1 L de
veldweg in langs een schuur (geel/rood). Volg
geruime tijd het bospad en aan de T-splitsing R
over de asfaltweg.

5.
Aan de T-splitsing L en loop tot aan
verkeersweg. Steek de weg voorzichtig over en
ga R over het fietspad. Neem de eerste smalle
asfaltweg L. Aan de T-splitsing bij een geel huis
R over de asfaltweg. Voor het talud buigt u naar
rechts en volg het voetpad. Loop onder het
viaduct door en volg het pad tot aan een zitbank.

3.
Steek de Schwalm over en ga meteen R het
voetpad in. We wandelen een mooi stuk langs de
Schwalm en dan buigen we naar links langs een
beekje. Aan de T-splitsing voor een ijzeren hek R
over de asfaltweg langs de sportvelden. U komt
aan de kruising in Niederkrüchten.
Hier L
omhoog (Am Kamp). Negeer een zijweg rechts
en links. Neem dan het eerste beklinkerde pad R
(Kirchensträschen). Vlak voor de kerk L en houdt
meteen R aan langs de kerk. Neem het eerste
kasseienpaadje R vlak langs de kerk. Loop de

4. Bij een vakwerkhuis met nr. 19 R het voetpad
in en na 25 m aan de 3-sprong met zitbank L
langs de mooie vijver. Loop het bruggetje over
en aan de kruising R over de asfaltweg, tussen de
rood/witte paaltjes door. Negeer zijwegen en
loop RD tussen twee vijvers door. Aan het eind
komt u bij de witte kapel uit 1836. Steek de weg
over en ga R over het trottoir langs huisnr. 75.
Neem de eerste weg L (Stadionstrasse). Zodra u
aan de linkerzijde bij een grote parkeerplaats
komt steekt u deze schuin L over. Steek de
asfaltweg over naar de brandweerkazerne en ga L
over het trottoir. Volg het trottoir omhoog en aan
de kruising voor een doodlopende weg R.

6. Hier R over de smalle asfaltweg. We lopen
Brempt binnen en volgen de Kapellenstrasse.
Voorbij huisnr. 39 aan de 3-sprong R aanhouden.
Neem na 100 m de eerste weg R (Zur Brücke). We
lopen even langs een mooi stukje van de
Schwalm. Aan de T-splitsing bij de brug L. Aan
de 3-sprong R door de Wiesenstrasse. Negeer
alle zijwegen en aan de T-splitsing R. Negeer de
zijweg links en loop RD langs de slagbomen. Ga
meteen L over de beklinkerde weg langs de
parkeerplaatsen. Ga RD de brug over en meteen
R langs de Hariksee. Loop nog een brug over en
volg de grindweg omhoog. Aan de 3-sprong L. U
passeert een minigolfbaan en dan komt u weer bij
het restaurant. Proef zeker eens de heerlijke
specialiteit Windbeutel!

Samenstelling route: Peter en Jolanda Munnichs.
Auteur: Jos Wlazlo
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

