587. NETTETAL 10,8km
www.wandelgidslimburg.com
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze grensoverschrijdende boswandeling met toch wat hoogteverschil wandelt u door het mooie
Brachterwald en passeert u enkele fraaie vennen. De terugweg gaat door Natuurgebied De Maasduinen
langs wat vennen en een zandgroeve. In de route zitten enkele korte maar steile hellinkjes. Er staan enkele
zitbanken onderweg en er liggen ook twee restaurants om te pauzeren. Bij Waldhaus Galgenven kunt u
nog heerlijk wat eten.
Startadres: Waldhaus Galgenven, Knorrstrasse 77 Nettetal – Kaldenkirchen.
Parkeer rechts van het restaurant op de parkeerplaats.
Nettetal ligt ten oosten van Tegelen/Venlo. U bereikt het restaurant alleen vanuit Kaldenkirchen.

Gps afstand: 10800m
Looptijd: 2.15uur
Hoogteverschil: 40m
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

blz 2 van 3

587. NETTETAL 10,8km
(De markering Galgenvenroute wordt afgekort als (GV).
1. Met uw rug naar het restaurant gaat u L over
de brede bosweg (groen/geel). Aan de schuine
kruising RD (groen/geel). Negeer een zijpad
scherp rechts. Ga dan 100m verder, bij een bord
Naturschutzgebiet, L het bospad in (A2). U
passeert de houten vlonder waarop u mooi
uitzicht heeft op het Galgenven. Loop nog 10m
door en dan R aanhouden door het bos (GV). U
komt weer uit op de brede bosweg, hier L. Neem
de eerste bosweg L (ruiterpad). Na 50m aan de Ysplitsing L en buig met de weg mee naar links.
Negeer een zijpad rechts en links. Aan de Tsplitsing L (ruiterpad). Neem na 100m de eerste
bosweg R. Aan de kruising met een bospad RD
(GV).
2. Aan de T-splitsing met een bosweg R (GV).
Aan de kruising met zitbank RD (GV). U passeert
wat mooie vennen en voorbij een zitbank komt u
aan een kruising. Hier R over de bosweg. Volg
de weg 500m tot aan de 3-sprong met bord
Naturschutzgebiet. Hier scherp R de bosweg in.
Neem na 100m de eerste bosweg L (A4). Negeer
een zijweg rechts.
Aan de kruising met
afgezaagde boom L (groen). Let op! U passeert
een heidegebied en picknickbank en ga 5m
verder R een begroeid pad in langs een jong
sparrenbos. Het pad is onduidelijk maar het
heidegebied is dus nog rechts van u. Aan de 3sprong met hoogzit RD. Aan de T-splitsing L.
Neem de eerste bosweg R (groen).
3.
Aan de kruising L, we verlaten de groene
route. De weg wordt een smal ruiterpad en let op
de rechterzijde! Dan ziet u rechts een pad
parallel aan uw pad. Ga hier R naar het rechts
gelegen pad en volg dit naar L. Ga na 200m bij
bordje (GV) R het steile pad omlaag
(voorzichtig!). Beneden aan de kruising RD de
heuvel omhoog en we lopen Nederland binnen.
Loop boven RD over de heuvelkam en dan RD het
steile paadje omlaag. We lopen even door een
groen dal en negeer een zijpaadje rechts. Volg
het pad richting de bosrand en ga aan de Tsplitsing L over de veldweg. Aan de 3-sprong met
zitbank R.
4. We komen aan de kruising met De Mariahoef
waar u kunt pauzeren (5,2km) (winter alleen op
zondag open). Hier R over de Bosheideweg. Bij
huis Bergzicht buigt de weg naar links (72). Ga

voorbij het witte huis Hoeven Winkedries R de
veldweg in. Aan de kruising RD naar het bos.
Aan de 3-sprong met zitbank RD het bospad in
(wit). Volg het pad omhoog en boven aan de
kruising met rechts een trap L (GV). Aan de 3sprong L het paadje omhoog, we verlaten weer
(GV). Volg het kronkelende bospaadje en daal
dan voorzichtig het steile pad omlaag. Beneden
L over de bosweg. Aan de T-splitsing R over de
asfaltweg. U komt bij brasserie Maasduinen
(7,3km). Als u wilt pauzeren ga hier dan L en bij de
slagboom weer L naar de brasserie. Open Di t/m Zo
vanaf 12.00 uur).
5. Volg verder de asfaltweg 200m en ga voorbij
een breed ijzeren hek en transformatorhuisje L
het steile bospaadje omhoog. Boven rechts over
de heuvelkam. Aan het eind bij een zitbank L over
de grindweg. Ga na 50m L het pad in langs de
slagboom. Beneden negeert u het zijpad scherp
rechts. Aan de ruime 3-sprong R tussen twee
vennen door. Ga vlak voor een breed ijzeren hek
(Ingang groeve) R richting de heuvel. Ga na 50m
L het zeer steile pad omhoog. (Boven wordt het
klimmen beloont met een prachtig uitzicht op de
vennen). Loop RD over de veldweg en waar deze
naar rechts buigt gaat u RD het bospaadje in
langs de groeve. Op de hoek waar de afrastering
naar links buigt RD het bospad in. Aan de
kruising in het bos R over de veldweg langs een
weiland.
6. Aan de T-splitsing L (wit/rood). We lopen nu
precies over de grenslijn. Negeer een zijpad
links. Rechts ziet u een open natuurgebied. Waar
dit gebied eindigt loopt u nog 20m door en ga dan
bij de grenspaal 441 R het bospad in. Negeer
meteen zijpad rechts. We zijn weer in Duitsland.
Aan de 3-sprong met bord Naturschutzgebiet RD
(GV). Aan de ruime kruising met zitbank RD (GV).
Aan de volgende kruising ook RD (GV). Ga dan na
40m L het bospad in. Het pad buigt naar rechts en
links en na 30m bij wat jonge dennenboompjes
weer R. Dan buigt het pad naar links langs een
open stuk gekapt bos. Voorbij het open stuk aan
de T-splitsing R over de bosweg. Aan de 4sprong neemt u de tweede weg R, dus de
asfaltweg. Aan de kruising R en u komt weer bij
het restaurant waar u nog iets kunt eten of
drinken.

