613. WACHTENDONK 10,5km
www.wandelgidslimburg.com
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Tijdens deze vlakke en gemakkelijke wandeling wandelt u over goed begaanbare paden en wegen door
velden en bosjes langs de Nette naar de monding van de Nette in de Niers. De terugweg gaat door het
historische centrum van Wachtendonk met mooie huizen en een mooi stuk langs de Niers. Aan het begin
passeert u de mooie ridderburcht Langenfeld. In Wachtendonk kunt u pauzeren bij Restaurant Büskens
met heerlijk gebak. Er staan voldoende zitbanken onderweg. Ook bij nat weer is de route goed te lopen.
Startadres: Bauerncafé Fitsches Hof, Lounweg 3 Wachtendonk.
Wachtendonk ligt net over de Duitse grens ten oosten van Venlo. Parkeer voor het café.
Gps afstand: 10500m
Looptijd: 2.10 uur
Hoogteverschil: 5m

613. WACHTENDONK 10,5km
1. Met uw rug naar de ingang van de Biergarten
gaat u L en meteen L over het voetpad langs het
restaurant. Vlak voor de snelweg buigt u L en
vlak voor de Nette buigt u R onder het viaduct
door. Volg verder het pad langs de Nette.. Dan
buigt het pad het bos in. Aan de T-splitsing met
zitbank L via de brug de Nette over en volg het
voetpad langs de prachtige ridderburcht
Langenfeld. Aan de T-splitsing bij de brug R. Na
40m buigt u met de weg mee naar rechts en
daarna mee naar links. Aan de kruising met de
voorrangsweg R richting Wachtendonk. Bij een
grote hoeve negeert u de zijweg links.
2. Aan de kruising met de voorrangsweg RD de
veldweg in. Links ziet u de kerk van Wankum,
rechts de kerk van Wachtendonk. Negeer een
veldweg links en ga dan precies onder de
hoogspanningskabels R de grindweg in naar de
boerderij. Bij de boerderij L de beklinkerde weg
volgen. Aan de kruising RD de doodlopende weg
in. Volg geruime tijd de weg en voorbij een
stenen loods (Wasserwerke) aan de 3-sprong L
de bosweg in. Voor de poort buigt u R en volg de
afrastering. Op de hoek van de afrastering even
RD door een greppel en meteen R door de mooie
bomenlaan. Dan buigt het pad naar links en komt
u aan de verkeersweg.
3. Steek de weg over en ga R over het fietspad.
Neem de eerste weg L (Hagenbruchweg). Na 40m
R de veldweg in. Aan het eind komt u bij een
kanaaltje. Hier L (negeer brugje rd). Bij T-splitsing
R de brug over en daarna RD de houten brug
over. Dan meteen L het voetpad in. U komt bij
het veerpontje. (Als het pontje niet werkt loop dan
terug naar de brug en ga L over het grindpad tot aan
de verkeersweg. Steek de weg over en volg het
voetpad richting de kerk en negeer meteen zijpad
rechts. Volg dan verder punt 4). Ga via het pontje
de Niers over. (Als u naar de monding van de Nette

in de Niers wilt kijken loop hier dan even L). Hier R
over het voetpad langs de Niers.
Aan de
verkeersweg R over het fietspad. Ga na 200m bij
de rood-witte paaltjes L het voetpad in richting de
kerk en negeer meteen zijpad rechts.
4. Aan de T-splitsing voor de gracht L. Ga na
100m R de kasseien weg in richting Rathaus, we
lopen nu het oude centrum binnen van
Wachtendonk. Aan de T-splitsing L. Aan de
volgende T-splitsing R door de Feldstrasse. Aan
de 3-sprong bij huisnr. 35 (VVV) R langs het
mooie Rathaus. (Bij restaurant Büskens in de
Weinstrasse 24 kunt u pauzeren met heerlijk
gebak en koffie). Negeer de eerste weg links en
ga aan de T-splitsing L (Neustrasse). Negeer
twee zijwegen links. Aan de T-splitsing voor een
prachtige villa R. Aan de T-splitsing even R over
de asfaltweg en meteen L het voetpad in
(geel/rood). Negeer de houten brug rechts en
loop links van het beekje. Aan de 3-sprong met
infobord RD over het voetpad, rechts ziet u de
fundamenten van kasteel Wachtendonk.
5. We komen bij de Niers, hier scherp R over het
voetpad (geel/rood/XA4).
Negeer zijpaden en
volg geruime tijd de Niers. Negeer de brug links.
Bij een zitbank buigt het pad naar rechts. Bij een
boerderij buigt u ook rechts. Aan de T-splitsing L
over de grindweg. Aan het eind bij de brug RD
over de asfaltweg en kort daarna aan de 3-sprong
met zitbank L. Aan de kruising L de veldweg in
langs een rij bomen. De weg loopt het bos in en
ga bijna aan het eind L het bospad in langs een
houten doorgang. Aan het eind bij een kapelletje
R over het voetpad (geel/rood). Aan de 4-sprong
met schuilhutje R het grindpad in (geel/rood).
Negeer zijpaden en ga net vóór de brug L het
voetpad in (geel/rood). Loop onder het viaduct
door en volg het pad tot u weer bij het restaurant
komt waar u nog iets kunt eten of drinken.
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Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

