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Tijdens deze gemakkelijke en grensoverschrijdende wandeling, wandelt u eerst naar de Nicolauskirche en 
de Luciuskapelle.  Voorbij het dorp volgt u leuke bospaadjes en dan struint u geruime tijd door een van de 
mooiste natuurgebieden van de Maasduinen.  U wandelt langs fraaie vennen, het ene nog mooier dan het 
andere. Er lopen ook Konikpaarden. Na een pad dwars door de velden, wandelt u over boswegen naar het 
imposante Schloss Walbeck, een prachtig kasteel. Aan het einde kunt u voor 1 euro de nog werkende 
molen bekijken, met of zonder gids (met gids de dag van tevoren aanmelden).  In het café kunt u het eigen 
gebakken brood kopen en de heerlijke Kuchen is ook gemaakt van het zelfgemalen meel, zeker doen!  Deze 
wandeling is echt de moeite waard!   
 

 
 

Startadres: Steprather Mühle, Schmalkuhler Weg 5,  Walbeck – Geldern.  Tel: 0049-283198558.  Geopend 
van 01/04 t/m 31/10.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,02 km  2.50 uur  27 m  57 m 
 

 
 

1193. WALBECK  13 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u 
R. Na 10 m gaat u schuin L tussen de rood/witte 
paaltjes door, over het (fiets)pad.  Aan de  
T-splitsing gaat u L. Meteen daarna steekt u de 
voorrangsweg over en loopt u RD (Hochstraβe).  
Tegenover de supermarkt gaat u R 
(Quiriniusstraβe).  Vlak voor huisnr. 7 gaat u L het 
parkje in. Aan de 3-sprong gaat u RD.  Aan de  
3-sprong, voor wit gebouw, gaat u R en ga dan 
meteen L de trapjes op.  Aan de 3-sprong voor de 
Alte Pastory (Bucherei) gaat u R langs de Sankt-
Nikolauskerk (15e eeuw), met het mooie interieur.   
 

(Links ziet u een 600 jaar oude lindeboom).  
 

Voorbij de kerkingang gaat u, vlak voor de Lucius 
Kapelle, R de trappen omlaag en beneden gaat u 
L. Aan de kruising met de Walbecker Markt gaat u 
RD (Bahnsteg). Aan de T-splitsing gaat u R.   
 

2. Aan de 3-sprong, bij waterpomp, gaat u L 
(Bergsteg), over de eenrichtingsweg.  Steek de 
voorrangsweg over en loop RD (Bergsteg).  
Negeer zijwegen. Na 400 m gaat u voorbij huisnr. 
55 aan de ongelijke 4-sprong bij wegwijzer R 
(Bergsteg) met links de bushalte. Aan de kruising 
gaat u RD (Bergsteg) over de doodlopende weg.  
Na 300 m gaat u aan het einde van het rechts 
gelegen voetbalveld, bij rood/wit paaltje en 
vuilnisbak, L over het klinkerpad. Vlak daarna 
steekt u de asfaltweg over en gaat u RD over het 
bospad.  Na 50 m gaat u aan de 3-sprong R.  Aan 
de volgende 3-sprong gaat u R. Vlak daarna gaat 
u vlak voor de parkeerplaats van het Waldfreibad 
Walbeck, L over het bospad. Meteen daarna aan 
de kruising gaat u RD. Voorbij enkele 
picknickbanken gaat u aan de T-splitsing L. (Dus 
het 2e pad links). Na 50 m gaat u aan de 4-sprong, 
met 3-stammige boom in het midden, R (N-Walk).   

3. Steek de grindweg over en loop RD over het 
bospad. Negeer zijpaden. Aan de kruising bij 
afsluitboom en bord “Zone” gaat u RD en u loopt 
Nederland binnen. Let op!  Na circa 200 m gaat u 
bij groene hek R het bospaadje steil omlaag 
richting groene schuilhut. Voor groene schuilhut 
gaat u L over het graspad. U loopt linksom langs 
de waterplas genaamd ’t Grenswater.  
 

(Hier in het natuurgebied Dorperheide, waar u 
doorheen loopt, liggen enkele grote en kleine plassen 
die zijn ontstaan door zand - en grindwinning).  
 

Aan het einde, bij groen hek, gaat u R en u loopt 
tussen twee waterplassen door.  Voorbij volgend 
groen hek loopt u RD het bospaadje omhoog. 
Boven aan de T-splitsing gaat u L over de 
grindweg. Na 200 m gaat u R door het klaphek en 
volg het pad RD langs enkele plassen. Een eind 
verder buigt het pad, voor plas, naar rechts en na 
30 m negeert u paadje links omhoog.  Aan de  
T-splitsing, voor alweer een waterplas, gaat u R 
over het brede grindpad.     
 

4. Aan de 3-sprong, bij klaphek, gaat u L over het 
graspad.  (Honden aan de lijn in dit gebied!). Aan de 
T-splitsing gaat u R. Negeer zijpaden en dan loopt 
u over een vlakte met links een grote plas.  Volg 
het pad, dat links omhoog buigt, langs de plas en 
u passeert een dubbele witte zitbank, een mooi 
pauzeplekje.  Volg het pad langs de plas. 
 

(U loopt op Nederlands grondgebied, maar het pad 
rechts van u ligt op Duits grondgebied).  
 

Negeer klaphekjes rechts en bij bordje 
“Zwemverbod” volgt u RD het smalle paadje 
langs de plas.  In de hoek negeert u klaphek 
rechts en ga L langs de plas.  
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Aan het einde, voor de afrastering, gaat u R door 
het klaphek en ga dan meteen L over het brede 
pad. Voorbij een privéplek met houten hek, gaat u 
L door het klaphek en ga dan R verder langs de 
plas.  Aan het einde gaat u R door het klaphek en 
meteen daarna gaat u aan de kruising L, over het 
bospaadje en volg dit pad tot aan de doorgaande 
weg. 
 

5. Steek de doorgaande weg over en loop bij 
zitbank en afsluitboom RD, over het pad langs 
alweer een plas. Volg geruime tijd het pad langs 
enkele plassen en na ruim 1 km loopt u via 
veerooster RD over het bospad.  Vlak daarna gaat 
u aan de T-splitsing, bij witte afsluitboom, R (72) 
over de smalle asfaltweg. (Links ligt een mooi 
heidegebied). Steek de doorgaande weg 
(Walbeckerweg) over en loop RD over de 
grindweg, die naar rechts buigt.  Bij breed houten 
hek gaat u R door het klaphek en volg RD de 
veldweg richting schuur. Bij de schuur loopt u RD 
langs de afrastering en volg dan weer RD de 
veldweg.  Aan het einde gaat u door het klaphek, 
steek de doorgaande weg over en ga R.  Na 150 m 
gaat u aan de 3-sprong bij afsluitboom L over de 
bosweg. Steek de doorgaande weg over en loop 
RD (rr. 99/Walbeckerweg).      
 

6. Na bijna 500 m gaat u, aan de kruising bij 
afsluitboom en zitbank, RD. 200 meter voorbij 
woning steekt u ongemerkt de Duitse grens over 
en volgt u de asfaltweg verder RD (Hamerscher 
Weg) langs de tuinbouwkassen.  Na 400 m gaat u 
in het bos aan de 5-sprong bij zitbank bij 
verbodsbord, R over het bospad.  

(Dus links van de zitbank langs rood/wit paaltje 
midden op pad. U loopt in feite RD).   
 

Aan de kruising gaat u L (N-Walk). Negeer 
zijpaden. Na 300 m gaat u aan de asfaltweg R en 
passeert rechts het imposante Schloss (Haus) 
Walbeck, een voormalige waterburcht die voor 
het eerst in de 14e eeuw wordt genoemd. Aan de 
3-sprong, bij de ingang, gaat u L (Neesenweg). 
Negeer zijwegen. Na bijna 500 m bij huisnr. 38 a 
buigt de weg naar rechts (Neesenweg).  Na 150 m 
gaat u, voorbij tuinbouwkas, L over de grindweg.  
Aan de Y-splitsing gaat u L over het grindpad 
langs een woning en wordt het grindpad een 
veldweg.   
 

7. Aan de kruising bij wegwijzer gaat u RD 
(Pinnertstraβe).  Negeer zijwegen. Na ruim 500 m  
aan de kruising bij het St.-Josef Kapellchen en 
zitbank, gaat u L (Kastellweg). Aan de 
voorrangsweg (Ringstraβe) gaat u L.  Na 150 m 
gaat u aan de T-splitsing R. Voorbij de 
begraafplaats gaat u L over de parkeerplaats.  
Aan het einde van de parkeerplaats gaat u R over 
het gazon en loop dan L naar de Steprather Mühle 
met café en terras. De heerlijke zelfgebakken 
Kuche is gebakken met meel uit de nog werkende 
molen.  Het personeel verneemt graag wat u van 
de wandeling vindt. 
 

(De molen werd in de 2e helft van de 15e eeuw 
gebouwd en hoorde vanaf 1647 bij Haus Steprath. 
De molen werd in 1999 gerestaureerd en is een van 
de oudste functionerende windmolens van 
Duitsland). 
 
 

  
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.   


