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Tijdens deze wat heuvelachtige en schaduwrijke boswandeling in het Nettetal wandelt u eerst naar een
uitkijktoren vanwaar u een prachtig uitzicht heeft op de meren en bossen. Dan wandelt u tussen de meren
door langs kasteel Krickenbeck. Dan wandelt u geruime tijd door de mooie loofbossen die in de herfst
mooi gekleurd zijn. Hier ziet u ook het Nordkanaal, dat is laten uitgraven door Napoleon. In de route zitten
enkele lichte heuveltjes. Onderweg passeert u 2 restaurants om te pauzeren. Aan het eind is een mooi
tuinterras bij Haus Waldesruh. TIP: Blijf lekker slapen en doe de volgende dag bv. wandeling 569.
Startadres: Gasthof Haus Waldesruh, Heide 7 Hinsbeck - Nettetal.
Parkeer voorbij de Gasthof links op de grote parkeerplaats. Nettetal ligt ten oosten van Tegelen/Venlo.
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Gps afstand: 14000m, Looptijd: 3 uur, Hoogteverschil: 48m

572. NETTETAL (Hinsbeck) 14km
1. Met uw rug naar de Gasthof gaat u R en na
30m R het voetpad in langs de heg
(rolstoelroute). Aan de 3-sprong bij de bosrand
RD en dan aan de T-splitsing L (rood/wit). Aan
de 3-sprong R en meteen aan de kruising met
bord Naturschutzgebiet RD (wit/rood, A5). Aan
de 3-sprong RD de brede houten trap omhoog
(geel/rood). Boven bij een grasveldje RD het
bospad in. Negeer meteen 2 zijpaden links. Aan
de kruising RD (geel/rood, X). Aan de 3-sprong R
richting Aussichtsturm. Aan de 4-sprong met
boom in het midden R. U komt bij de hoge toren,
boven heeft u mooi uittzicht op de meren van het
Nettetal. Ga precies bij de toren L het bospad
omlaag en negeer zijpaadjes.
2. Beneden aan de T-splitsing L (wit). Negeer
een pad links omhoog. Voorbij een grasveld aan
de kruising R langs het grasveld (geel/rood). Aan
de 3-sprong met wegwijzer R over de veldweg
richting Krickenbeckersee. Aan de T-splitsing
met zitbank R over de asfaltweg. Negeer een
zijweg links en volg geruime tijd de asfaltweg
langs de huizen.
Aan de kruising RD
(Hombergen). Steek de voorrangsweg over en ga
R de verharde bosweg in (geel/rood). Loop door
tot de infoborden aan het meer Hinsbeckerbruch.
Hier RD over het voetpad/fietspad tussen de
meren door. Waar aan de rechterzijde de gracht
begint heeft u een mooi doorkijkje naar het
kasteel Krickenbeck. Volg nog geruime tijd de
weg door het bos.
3. Let op! Ga ca. 25m vóór een ijzeren doorgang
L het bospad in (geel/rood en blauw). U komt aan
een 3-sprong met infobordje. (U kunt hier even
RD lopen voor een mooi uitzicht op het meer).
Hier R. Negeer zijpaden en blijf geruime tijd het
hoofdpad volgen (blauw). Aan de T-splitsing met
2 afgezaagde bomen L (geel/rood en blauw).
Buig het het pad mee naar links (blauw). Rechts
hoort u de verkeersweg. Blijf de veldweg volgen
en aan de 3-sprong met zitbank RD. Aan het eind
gaat u R naar de verkeersweg. Steek de weg over
en ga L over het fietspad. Ga bij de bosrand R de
smalle asfaltweg in (bord Naturschutzgebiet).
Blijf de weg volgen en dan komt u bij restaurant
Birkenhof waar u kunt pauzeren.
4.
Hier R over de grindweg langs de
parkeerplaats. Volg de weg door het bos en aan
de kruising met rood/witte slagboom RD. Negeer
zijpaden en volg de grindweg tot aan de T-

splitsing met infobord en wegwijzer. Hier R
richting Hinsbeck.
Wandel door tot aan de
voorrangsweg. Steek voorzichtig de weg over en
ga RD de asfaltweg in door het bos. Aan de 3sprong met wegwijzer L richting Mari Dan Ranch
(rood). Na enige tijd kunt u het voetpad links
langs de weg nemen. Aan de Y-sprong met 2
zitbanken L de bosweg in ( rood/groen). Negeer
zijpaden en volg geruime tijd de bosweg langs
een manegeweide. Voorbij de weide aan de
kruising met bord Naturschutzgebiet R (groen).
U loopt langs een groot weiland en aan het eind
hier van aan de 3-sprong buigt u mee naar R.
5.
U komt uit aan een asfaltweg. (Als u wilt
pauzeren kunt u RD lopen naar het Strandhaus
Poelvennsee). Hier L en negeer meteen de zijweg
rechts. Aan de 3-sprong met stenen toren R de
bosweg in (geel/rood). Aan de kruising met
slagboom RD. Blijf zeer geruime tijd de bosweg
volgen, links van u loopt het Nordkanaal, dat is
laten uitgegraven door Napoleon. Bij een paar
huizen komt u aan de asfaltweg. Hier L en dan
meteen aan de 3-sprong weer L over de asfaltweg
langs een akker (rood). Neem na 200m het eerste
graspad R tussen de akkers door. Loop RD de
bosweg in. Negeer zijpaadjes en na geruime tijd
komt u aan een schuine T-splitsing. Hier R langs
een naaldbos.
6.
Aan de kruising met de asfaltweg RD de
bosweg in (rood, E8). Aan de 3-sprong bij een
beekje buigt u naar L. Aan de 4-sprong met een
ruiterpad neemt u het meest linkse pad (X). Neem
het eerste bospad R omhoog (groen). Aan de 3sprong buigt u mee naar links. Loop RD het bos
uit en volg RD de smalle asfaltweg. Aan de Tsplitsing met zitbank R over de asfaltweg en we
lopen door het gehucht Kovermühle. Steek de
Nette over en volg het verharde pad. Neem het
eerste brede bospad R (geel/rood, X). We lopen
weer langs het Nordkanaal. Negeer een zijpad
rechts, dan buigt het pad naar links (fietsroute).
Bij nog een bordje fietsroute buigt u mee naar
rechts (rood). Aan de 3-sprong L (geel/rood).
Aan de kruising RD (geel/rood,X). Voorbij een
mooie vijver gaat u L terug naar de Gasthof waar
u nog iets kunt eten of drinken.
Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE:
www.kroegjesroutes.nl
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