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Op 40 minuten rijden van de Nederlandse grens bij Bocholtz ligt in de gemeente Eftstadt het dorp Liblar.
Doel van deze gemakkelijke wandeling is de schitterende waterburcht Schloss Gracht. U loopt meteen het
bos in en wandelt over mooie paden langs de Obersee, de Mittelsee en de Untersee. Een stuk verder
wandelt u langs de Schluchtsee en de Heider Bergsee. U loopt even door het dorpje Heide en dan wandelt
u een mooi stuk langs de Bleibtreusee. Na 8,3 km bereikt u het zandstrand en beachhuis waar u kunt
pauzeren (winter gesloten). De terugweg wandelt u door mooie bossen en dan loopt u langs de Liblarer
See. U loopt door Liblar en dan wandelt u langs het prachtige kasteel Gracht en door het mooie kasteelpark
met prachtige bomen, rozentuin en fonteinen. Dan loopt u door het dorp terug naar de parkeerplaats. In de
zomer is het een schaduwrijke wandeling en in de herfst zijn de loofbossen prachtig gekleurd.

blz 2 van 3
GPS-afstand 15700 m, hoogteverschil 28 m en looptijd 2.35 uur.
Startadres: Parkeerplaats nabij Bahnhofstraβe 83, Erftstadt. Met huisnr. 83 aan uw linkerzijde rijdt nog
50 m RD en aan de ongelijke kruising met boom in het midden parkeert u rechts op de parkeerplaats.

1400 ERFTSTADT - Liblar 15,7 km
1. Staande aan het einde van de parkeerplaats
loopt u naar de ongelijke 4-sprong met boom in
het midden en dan gaat u RD (Grubenweg). Aan
de 3-sprong bij wegwijzer en Waldbiergarten gaat
u R over de bosweg en u loopt even verder onder
het spoorwegviaduct door. Boven aan de
4-sprong bij wegwijzer gaat u RD het steile
bospad omlaag. Beneden aan de 4-sprong gaat u
L over het grindpad met rechts de Obersee.
(De plassen die u tijdens deze wandeling passeert
zijn ontstaan door bruinkoolwinning die plaatsvond
van het einde van de 19e eeuw tot het midden van de
20e eeuw).
Aan de 3-sprong bij zitbank en mooi uitzicht op
de Obersee gaat u RD. Aan de 3-sprong bij bord
“Mittelsee” gaat u R met links de Mittelsee en
rechts de Obersee. Aan de T-splitsing gaat u L
(322/31) met links de Mittelsee.
(Links lopen
diverse paadjes naar de mooie Mitttelsee). Voorbij
de Mittelsee gaat u aan de 4-sprong RD met links
de Untersee. (Ook hier zijn diverse paadjes naar
links naar het meer). Let op! Na 600 m, circa 10 m
voordat het pad haaks naar rechts buigt, gaat u L
omlaag en vlak daarna bij houten steiger gaat u R
met links de Untersee. Volg het paadje vlak langs
het meer. Aan de 3-sprong gaat u RD langs klein
bankje. Negeer zijpad rechts en bij strandje volgt
u RD het paadje verder langs het meer. Let op!
Waar u bij een beekje komt, gaat u RD omlaag,
steek via boomstam het beekje over en loop RD
verder langs het meer.
2. Na 10 m gaat u aan de T-splitsing L langs het
strandje met 2 zitbanken. Negeer zijpad rechts
omhoog en blijf langs de Untersee lopen. Aan de
3-sprong, met links een waterpunt, gaat u R de
bosweg omhoog. Steek boven bij wegwijzer de
grindweg over loop RD. Negeer zijpad rechts.
Aan de 5-sprong gaat u precies RD de grindweg
omhoog. (Dus de tweede weg van rechts). Negeer
zijpaden. Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R
omlaag. Beneden neemt u het eerste bospad L,
met rechts de Schluchtsee. Bij zitbank buigt het
pad naar links langs de Heidel Bergsee. Let op!
Circa 100 m voordat u aan een T-splitsing komt
(zie routekaartje), gaat u R (rode stip op boom)
over het smal bospaadje. Steek via takken het
beekje over. Aan de T-splitsing gaat u R over de
bosweg. Na geruime tijd passeert u een zitbank
met rechts een mooi strandje.

3. Let op! Voorbij het meer maakt het pad een
ruime bocht naar rechts. In deze bocht gaat u L
over het smal bospaadje.
Voorbij liggende
boomstam buigt het pad links omhoog en loop
het trappenpad omhoog. Aan de 4-sprong gaat u
RD de volgende trap omhoog. Boven aan de
T-splitsing voor de spoorlijn gaat u R het
grindpad omhoog. In het dorp Heide loopt u RD
langs de parkeerplaats en volg dan RD het
tegelpad. Ga dan R langs huisnr. 61. Aan de
3-sprong gaat u L (Hochstraβe). De weg buigt
naar rechts en heet dan Himmelsreich. Aan de
kruising gaat u L (Freiheitsstraβe).
Aan de
voorrangsweg (L184/ Theodor- Heuss-Straβe)
gaat u L over het fietspad en u steekt de
spoorbrug over.
Vlak voor de volgende
doorgaande weg en verkeerslichten steekt u R
(L184/Theodor- Heuss-Straβe) over en steek dan
L
/Luxemburgerstraβe/B265) de doorgaande
weg over en loop RD de asfaltweg omlaag
richting Wasserskläranlage. Na 50 m gaat u bij
wit-rode slagboom L over de parkeerplaats langs
de hoge mast, In de linkerhoek van de
parkeerplaats gaat u RD het bospaadje in. Vlak
daarna gaat u aan de T-splitsing R omlaag. Aan
de Y-splitsing gaat u L langs de houten reling
omlaag.
4. Beneden aan de T-splitsing gaat u R over het
grindpad met links de Bleibtreusee. Negeer
zijpaden rechts. Aan de 3-sprong bij bord “Beach
500 m” gaat u RD. Na 8,3 km wandelen komt u bij
het zandstrand en het Beachhuis waar u kunt
pauzeren. Volg dan RD het klinkerpad omhoog.
Boven aan de 4-sprong bij wegwijzer gaat u L
richting Erftstadt–Köttingen. Negeer zijpaden.
Aan de Y-splitsing bij zitbank en wegwijzer gaat u
L. Aan de 4-sprong bij infobord gaat u RD (A4).
Aan de 3-sprong gaat u R over de bosweg. Aan
de 4-sprong bij groen/rode paal gaat u RD. Aan
de 3-sprong gaat u RD. Aan de 3-sprong bij hoog
uitkijkhutje gaat u RD. Aan de volgende 3-sprong
gaat u verder RD. Na ruim 100 gaat u aan de
3-sprong R. Aan de T-splitsing gaat u L over de
bosweg met rechts een greppel.
Aan de
doorgaande weg gaat u L. Aan de kruising met
verkeerslichten steekt u aan de rechterzijde via
de oversteekplaats de weg over en gaat u RD. Na
30 m gaat u aan de kruising met fietspad RD en
dan buigt de weg naar rechts richting Liblarersee.
Aan de 3-sprong bij kassahuisje gaat u RD.

5. Aan het einde van de parkeerplaatsen gaat u
bij de rood/witte paaltjes R. Meteen daarna gaat u
L over het grindpad met links de schutting van
camping. Voorbij de camping neemt u het eerste
paadje L en vlak voor mooi uitzicht op de Liblarer
See gaat u R over het smalle paadje, evenwijdig
aan het brede pad. (Links heeft u nog mooie
doorkijkjes op het meer). Let op! Ca. 30 m voordat
het pad bij ijzeren hek eindigt, gaat u R en ga dan
meteen L over het brede pad. Aan de 3-sprong
bij wegwijzer en groen hek gaat u R de bosweg
omhoog. Boven gaat u voorbij afsluitboom L.
Aan de 3-sprong loopt u RD door het dorp Liblar.
Negeer zijwegen. Aan de rotonde gaat u RD (CarlSchurz-Straβe).
Negeer zijwegen. Aan de
kruising voor eenrichtingsweg gaat u L. (Links ligt
een Italiaans Eiscafé waar u o.a. heerlijke koffie kunt
krijgen). Aan de kruising gaat u R (Fritz Erler
Straβe).
6. Voor de ingang van Sclhoss Gracht gaat u L
over het grindpad langs de gracht.
(Het kasteel werd in de 15e eeuw voor het eerst
genoemd. Sinds 1795 in de tijd van de Franse
Revolutie (1784-1799) was het militair hospitaal en
bleef het meerder decennia deze functie houden,
Daarna verviel het tot ruïne. Het huidig kasteel werd
gebouwd van 1851-1854. In 1957 kwam het in bezit
van de toenmalige
gemeente Liblar. Het
rijksmonumentale 9 hectare grote openbare
kasteelpark hoort tot de Straβe der Gartenkunst).

blz 3 van 3
Negeer zijpaden links naar het park en loop
langs het prachtige kasteel. Voorbij het kasteel
gaat u aan de 4-sprong bij oude boom R met links
de eendenvijver. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong
bij zitbank en rechts een oude boomstam L langs
de eendenvijver. Aan de ongelijke 4-sprong gaat
u L met rechts een groene afrastering. Let op! U
passeert links een speeltuintje en bij dikke boom
negeert u zijpad links. Circa 5 m verder gaat u
meteen L over het bospaadje. Negeer zijpaadje
rechts. Steek via stapsteen het beekje over en
volg RD het bospad langs de dikke beuk. Aan de
4-sprong gaat u RD het kasteelpark binnen. Aan
de 4-sprong gaat u RD. Bij ronde fontein gaat u
R. Aan de 4-sprong voor de volgende fontein,
met links een enorme boom, gaat u R. Negeer
zijpad rechts.
7. Meteen daarna aan de 4-sprong gaat u L de
brug over en volg dan RD het grindpad langs de
sloot. Aan de 3-sprong voor stenen zuil gaat u R
over het bospad. Na 30 m gaat u aan de 3-sprong
RD. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD en
negeer meteen trap rechts omhoog. Negeer
zijpaden. Steek de asfaltweg over en volg RD het
pad. Bij zitbank loopt u RD over het tegelpad.
Negeer zijwegen. Voorbij huisnr. 46 gaat u aan de
kruising bij tankstation RD (Bahnhofstraβe).
Negeer zijwegen. Voorbij huisnr. 83 gaat u aan de
ongelijke 4-sprong met boom in het midden R
naar de parkeerplaats.
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