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Op 65 km rijden van de Nederlandse grens bij Schinveld, ligt de Duitse plaats Grevenbroich.  Tijdens deze 
leuke en gemakkelijke combinatie van natuur- en stadswandeling, is er veel te zien. U wandelt eerst over 
rustige weggetjes langs weilanden en dan struint u geruime tijd door mooie bossen langs een kabbelend 
beekje. Via een leuke appelboomgaard, waar u vrij appels mag plukken, loopt u het Hans Gottfried Bernrath 
Park binnen en passeert u de statige gele Villa Erckens. U wandelt een stuk langs de Erft en dan loopt u 
door het mooie Finleypark met vijvers. Na weer een mooi stuk langs de Erft wandelt u door het Lehrpark en 
dan passeert u het Altes Schloss.  U loopt het centrum binnen met genoeg terrasjes en u passeert het 
Martplein met de kerk Peter und Paul en het Altes Rathaus. U duikt weer de bossen in en via een prachtig 
wandelpad wandelt u langs de Erft terug naar de parkeerplaats.   
 
Startadres: Parkplatz an der Erft, Klosterweg 10, Wevelinghoven. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,82 km  3 uur  14 m  32 m 

 
 

1390. GREVENBROICH 13,8 km 
 

1. Met uw rug naar de parkeerplaats steekt u L via  
brug de Erft over. Aan de 3-sprong bij zitbank 
gaat u RD over de asfaltweg.  Negeer veldweg 
links. Aan de 3-sprong, bij wegwijzer en 
fietsknooppunt 14, gaat u RD (13) richting Neuss.   
Voorbij brug gaat u aan de 3-sprong RD, langs 
een akker.  Aan de T-splitsing bij schuilhut gaat u 
R (X).  Na geruime tijd loopt u het bos in en volgt 
u de bosweg RD (X). Aan de T-splitsing gaat u L 
(X).   Aan de volgende T-splitsing gaat u L (X) 
langs huisnr. 16.  Voorbij huisnr. 20 volgt u RD 
het grindpad.  Aan de 3-sprong gaat u RD langs 
de beek genaamd Wevelinghovener Bruchgraben. 
(U verlaat route X). Negeer zijpaden. Het pad 
maakt en bocht naar links. U komt uit het bos en 
het pad maakt twee haakse bochten. Steek de 
voorrangsweg over en ga R over het fietspad.   
Aan de 4-sprong gaat u L over het grindpad. Na 
50 m gaat u, vlak voor parkeerplaats bij 
afsluitboom, L over het grind- bospad.  Aan de  
3-sprong bij betonnen paal gaat u RD.   
 
2. Steek de doorgaande weg over en loop bij 
afsluitboom RD over het pad langs de beek.  Aan 
de 3-sprong gaat u RD.  Aan de T-splitsing gaat u 
R de brug over en dan gaat u meteen aan de  
3-sprong L verder langs de beek.  Aan de kruising 
bij brug gaat u RD (A3) over het fietspad, langs de 
beek.  Aan de 3-sprong gaat u L (A3) de brug over 
en volg de bosweg. Aan de T-splitsing bij 
bijzondere schuilhut, met flessendopjes, gaat 
u R.  Aan de 3-sprong gaat u RD (X/A3).  Aan de 
4-sprong, bij wegwijzer, steekt u L via brug de 
Erft (Flutgraben) over en even later passeert u de 
volgende brug.  Aan de 3-sprong bij paal gaat u R 
over het brede grindpad, met links een 
appelboomgaard, die voor iedereen toegankelijk 
is. Voorbij speeltuintje gaat u aan de 4-sprong, bij 
boomstronken, R de brug over. Meteen daarna 
gaat u aan de 3-sprong L over het asfalt- bospad.  
Voorbij kleine vijver gaat u aan de 3-sprong RD.  
Aan de volgende 3-sprong gaat u L de brug over.  
 
3. Meteen na brug gaat u aan de 4-sprong RD 
door het Hans-Gottfried-Bernrath-Park. Negeer 
zijpaden links. Aan de 4-sprong, vlak voor de 

prachtige Villa Erckens, gaat u L over het brede 
grindpad.   
(De villa is in 1887 gebouwd door de industrieel 
Oscar Erckens, eigenaar van het bedrijf Erckens & 
Co Baumwollspinnerei und -Weberei, dat in 1956 de 
deuren sloot. Sinds 4 maart 2012 is het Museum der 
Niederrheinischen Seele in de villa gehuisvest). 
 

Aan de 5-sprong, bij boomstronk, gaat u R het 
grindpad langs de metalen kunstwerken omlaag 
en loop dan RD onder het viaduct door.  Negeer 
trap links omhoog. Aan de Y-splitsing gaat u R 
over het klinkerpad vlak langs de beek.  In 
Grevenbroich gaat u aan de grote kruising R 
(Bahnstraβe) de brug over. Negeer zijwegen links. 
Aan de grote kruising met verkeerslichten gaat u 
RD (Bahnstraβe). Neem dan de eerste weg L (Alte 
Bergheimer Straβe).  Steek de voorrangsweg over 
en loop RD. Na 10 m gaat u vlak vóór brug  over 
het grindpad  langs de  Erft (Flutgraben).  Negeer 
klinkerweg links. Aan de Y-splitsing gaat u R over 
het smallere paadje vlak langs de beek.  
 
4. Aan de kruising bij brug gaat u L (Graf Kessel 
Straβe).  Na  25 m gaat u bij grijze paaltjes R door 
de mooie bomenlaan.  Voorbij school gaat u aan 
de T-splitsing R, langs het voormalige 
brandweergebouw. Meteen voorbij dit gebouw 
gaat u L over het klinkerpad.  Meteen voorbij het 
brandweergebouw gaat u L langs de achterkant 
van het gebouw. Na 25 m gaat u R het trapje 
omlaag en volg het klinkerpad tussen de vijvers 
door.  Meteen voorbij de vijvers gaat u  scherp R 
over het grindpad langs de vijver. Aan de  
3-sprong gaat u L langs de zitbank en ga dan 
meteen aan de volgende 3-sprong L langs 
gedichtpalen.  Aan de 3-sprong gaat u R langs de 
zitbank. Aan de 3-sprong, met dennen in het 
midden, gaat u R langs de volgende  zitbank.  
Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong L. Aan de  
4-sprong bij groot infobord gaat u RD.  Aan de 
kruising bij wegwijzer gaat u RD de brug over 
richting Bergheim en ga dan meteen L (X) over 
het grindpad langs de  beek.   Aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD langs de 
waterval. Negeer trap rechts.   
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5.  Aan de Y-splitsing gaat u L de brug over.   Aan 
de 5-sprong, bij zitbank, gaat u scherp R het 
onverharde paadje omhoog. (Dus niet het pad 
meteen rechts onder het viaduct door!). Boven op 
de heuvel, bij boomstronk, volgt u RD het 
bospad.  Even verder loopt u het trappenpad 
omlaag. Beneden  aan de 4-sprong gaat u RD met 
links afrastering.  Voor het speeltuintje gaat u L 
door de poort en ga dan meteen L, onder de 
pergola, door het Lehrpark.  
 

(In de winter kan het park gesloten zijn. Loop dan 
terug naar de 5-sprong bij zitbank voor de Erft en ga 
R.  Negeer zijweg rechts. Ga dan verder bij punt 6).    
 

Volg het mooie pad RD langs de vijver. Aan de  
3-sprong, bij infobord, gaat u RD langs de vijver.  
Negeer zijpaden rechts. Aan de T-splitsing bij 
houten brug gaat u R.  Negeer tegelpad links en 
vlak voor het blauwe gebouw  (Umweltzentrum) 
gaat u L over het tegelpad.  Negeer zijpad links. 
Aan de T-splitsing achter het gebouw gaat u L 
door de poort.  Voorbij de poort gaat u L en ga 
dan meteen aan de T-splitsing R over het pad  
langs een paal.   
 
6.  Via brug steekt u de Erft (Mühlenerft) over en 
volg het klinkerpad langs het voetbalveld.   
Voorbij het hoge Altes Schloss loopt u RD over 
de parkeerplaats. Meteen voorbij het hoge 
gebouw gaat u R over de kasseienweg. 
 

(Rechts ziet u het kasteel. Het oude kasteel was een 
staatskasteel van de graven van Kessel en het 
hertogdom Jülich, dat in de 16e eeuw werd uitgebreid 
en omgebouwd tot een kasteel. Tegenwoordig zijn 
alleen het woongebouw, een bijgebouw, een 
poortgebouw en de overblijfselen van de grachten 
bewaard gebleven, van het eens zo grote complex). 
 

Bij huisnr. 10 loopt u onder de oude stadspoort 
door en ziet u de kerktoren. Aan de kruising gaat 
u RD (Steinweg) door de voetgangerszone. Aan 
de ongelijke 4-sprong gaat u RD langs de bakkerij 
met heerlijke broodjes. Aan de kruising gaat u RD 
over het gezellige Marktplein met de 
Löwenbrunnen (1914) en met rechts de kerk Peter 
und Paul en even verder het witte Altes Rathaus.  
 

(De kerk is een in 1900-1902 omgebouwde  
kloosterkerk die uit 1782 stamt. Links naast de kerk is 
het Katholische Bildungstätte “Bernardusheim” dat 
gehuisvest is in het voormalig klooster. Het mooie 
hoekhuis/café “Haus Portz” met het mooie torentje en 
gevel stamt uit 1900).   

Steek de doorgaande weg (Ostwall) over en ga 
RD door het Hans-Gottfried-Bernrath-Park, 
tussen de vijvers door. Aan de ruime 4-sprong, 
voor hoog ijzeren kunstwerk “Permanent 
Ligtning”, gaat u L.  Na 10 m gaat u aan de  
3-sprong R over het grindpad met links een leuk 
pleintje met zitbanken.  Aan de T-splitsing gaat u 
L en ga dan meteen R over het grindpad.  Na 10 m 
gaat u  aan de 4-sprong RD met rechts een 
schutting.  Negeer zijpad links.   
 
7. Aan de T-splitsing bij gedenksteen gaat u R 
over het brede grindpad.  Aan de 3-sprong bij 
wegwijzer gaat u R (A3) langs de 
appelboomgaard (Apfelwiese) richting Neuss. 
Negeer zijpad scherp links.   Aan de 4-sprong bij 
wegwijzer gaat u R richting Neuss.  Aan de 
volgende 4-sprong gaat u L (A3). Steek de 
grindweg over en loop RD. Aan de ruime  
3-sprong gaat u scherp L over het bospad.  
Negeer smal paadje rechts.  Aan de T-splitsing 
voor hoge boom gaat u R over het smalle pad.  
Bij mooie plek aan de beek gaat u R langs een 
omgeknakte boom (05-2023). Aan de 3-sprong 
gaat u R langs de zeer dikke boom. Aan de  
T-splitsing bij zitbank gaat u L over de asfaltweg. 
Aan de kruising met voetpad gaat u RD langs de 
hoge afrastering. Negeer zijpad links. Aan de  
3-sprong voor viaduct gaat u R de weg omhoog.  
Aan de ruime 3-sprong gaat u L. Steek boven de 
doorgaande weg over en ga L via het fietspad de 
brug over.     
 
8. Meteen na de brug over de Erft stapt u R over 
de vangrail heen  en gaat u het smalle bospaadje 
steil omlaag.  
 

(Als de vangrail voor u te hoog is, loop dan even tot 
het eind van de vangrail en loop terug achter de 
vangrail). 
 

Beneden gaat u L over het grindpad langs de Erft. 
U passeert rechts een stuw met waterval en dan 
gaat u meteen R over het onverharde paadje 
langs de beek.  (In de zomer kunnen hier 
brandnetels staan). Aan het einde gaat u R over de 
asfaltweg en ga dan meteen L (X) over het 
grindpad langs de Erft. Bij brug steekt u de 
doorgaande weg over en gaat u R verder over het 
pad langs de beek.  Aan het einde gaat u R de 
brug over en komt u weer bij de parkeerplaats. 
 
 

 
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.   
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