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Ten zuidoosten van Venlo ligt in de Duitse gemeente Nettetal, het stadje Lobberich. Tijdens deze 
gemakkelijke en waterrijke wandeling, wandelt u al snel langs het grote meer Nettebruch en daarna een 
groot stuk langs het meer de Breyeller See. Voor het dorp Boisheim keert de route terug langs de meren 
Breyeller See en Nettebruch en dan loopt u Lobberich binnen. U maakt een mooi rondje door het 
Ingenhovenpark met vijver en de Burg Ingenhoven en dan loopt u naar het leuke winkelcentrum waar café 
Oomen ligt voor een pauze. U wandelt de stad uit door een Erlebnisgebiet en het meer Windmühlenbruch. 
Na een leuk stuk langs de Nette keert de route en loopt u langs het meer terug naar de parkeerplaats. De 
paden zijn ook na veel regenval goed te belopen. Bij de Breyeller See hoort u wel de snelweg maar dat doet 
niets af aan deze mooie wandelomgeving. 
 

Startadres: parkeerplaats Naturerlebnisgebiet Park am See, Lobbericher Straβe 92, Nettetal. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,39 km  2.45 uur  19 m  31 m 

 

 
 

1405. LOBBERICH (Nettetal) 12,4 km 
 
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de smalle 
asfaltweg en gaat u bij verbodsbord L 
(Nettbrucher Weg) over de weg onder de 
hoogspanningskabels door met rechts een 
dennenplantage. Negeer vlak daarna zijpad links.  
100 m verder gaat u aan de 3-sprong bij hoge 
mast L (Nettebruch) over het grindpad langs 
rood-wit paaltje. Voorbij brug gaat u aan de  
T-splitsing R (Nettebruch) over het pad, dat u 
geruime tijd RD volgt met links het meer 
Nettebruch (13,2 ha) waar de Nette door heen 
stroomt.   
 

(De meren, die u passeert, zijn kunstmatig 
opgestuwde en gedeeltelijke door turfwinning 
vergrote meren in het “dal” van de Nette) 
 

Na bijna 600 m steekt u R de houten brug over. 
Aan de 3-sprong gaat u L (Nettebruch) over het 
brede grindpad.  Aan de ongelijke 4-sprong gaat 
u RD (Nettebruch/A3) met rechts een sloot.  Aan 
de T-splitsing, met voor u de Breyeller See,  gaat 
u R (Nettebruch/A3). Meteen daarna  aan de  
3-sprong bij wegwijzer gaat u L over de asfaltweg 
richting Brüggen.  Na 300, vlak voor brug, gaat u 
L het asfaltpad omlaag en volg het pad met 
rechts de bosrand.  Bij zitbank voor de Breyeller 
See (14,5 ha) buigt het pad naar rechts. Na 500 m 
loopt u onder de snelweg (A-61) door en volgt u 
het pad verder RD met links nog steeds het meer. 
Aan de 3-sprong bij houten brug gaat u RD 
(Breyeller Seerunde) verder langs het meer.   
 

2. Aan de T-splitsing, einde meer, gaat u L (A3) 
over het fietspad. Meteen na de brug, hier 
stroomt de Nette de Breyeller See in,  loopt u 
schuin L het graspaadje omlaag en loop dan RD 
over de parkeerplaats. Let op! Tegenover de 
eerste rechts gelegen inrit van de parkeerplaats 
gaat u L langs  de schuine bijzondere boom het 
bos in. Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u R 
over het grasveldje langs de vijver.  Loop RD over 
de parkeerplaats en voor huisnr. 6 gaat u L over 

de asfaltweg.  Na 50 m gaat u aan de 3-sprong L 
(A3/Breyeller Seerunde) over het bospad. Na  
500 m loopt u weer onder de snelweg door en dan 
buigt het pad rechts het bos in. Na 300 m gaat u 
aan de 3-sprong voorbij akker RD (A3/Breyeller 
Seerunde) over het bospad.   Aan de T-splitsing 
voor weiland gaat u L (A3/Breyeller Seerunde) 
met links de bosrand. Aan de 3-sprong voor de 
brug gaat u L (Breyeller Seerunde) met rechts de 
Pletschbach.  Negeer zijpaden blijf het pad, met 
even verder links de Breyeller See, RD volgen.  
 

3. Na bijna 600 m aan de 3-sprong bij 2 bruggen 
steekt u R via brug de Pietschbach over. Meteen 
daarna  gaat u R (Flothend) over de asfaltweg.  
Meteen voorbij links staand gebouw Kothmühle, 
die voor het eerst in 1441 werd genoemd en in 
1935 werd gesloten, gaat u L over de 
parkeerplaats en voorbij de heg gaat u L over de 
asfaltweg.  Negeer houten brug links en volg 
geruime tijd de asfaltweg RD met links de Nette. 
Na 600 m aan de 3-sprong, met rechts de 
Reiherstraβe en links het meer Nettebruch, gaat u 
RD (A3).  100 m verder gaat u aan de volgende  
3-sprong R (Am Nettebruch) over de 
doodlopende weg en u loopt Lobberich binnen. 
Voorbij huisnr. 11 gaat u RD de trap omhoog. 
Boven aan de  doorgaande weg  (Caudebec-Ring) 
gaat u L en ga dan meteen  R over het klinkerpad. 
Voorbij hek gaat u aan de 3-sprong RD.  
 

(Op zondag kan het hek gesloten zijn, loop dan terug 
naar de doorgaande weg en ga  R. Na 100 m gaat u 
R (Mühlenstraβe). Na 200 m gaat u aan de 3-sprong  
R (Eremitenstraβe). Na ruim 200 m komt u  bij de 
uitgang van het kerkhof waar u L (Friedhofstraβe)) 
gaat. Ga nu verder bij **** in punt 4) . 
 

Aan de 4-sprong voor de grote begraafplaats van 
Lobberich gaat u L. Negeer zijpaden rechts. Bij 
waterpunt buigt het pad naar rechts.  
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Aan de 4-sprong gaat u L met links de 
afscheidskapel. Precies tegenover de ingang van 
de kapel gaat u R over het smalle tegelpad en 
negeer zijpad rechts.  Aan het eind gaat u L en 
loop dan RD via het hek het park uit.  
 
4. Loop nu RD (Friedhofstraβe). **** Negeer 
zijwegen. Aan de voorrangsweg gaat u R 
(Breyeller Straβe). Negeer inrit links naar 
parkeergarage. Negeer zijweg rechts (Grüner 
Weg) en steek meteen links via zebrapad de weg 
over en ga R langs huisnr. 2.  Meteen daarna aan 
de T-splitsing, met voor u Villa Haus Erlenbruch 
(1905-1910 )gaat u L (Hochstraβe). Na 50 m gaat u 
R het Ingenhovenpark binnen en na 20 m gaat u R 
over het grindpad met links de vijver. 
 

(Even verder bij zitbanken heeft u mooi zicht op het 
kasteel) 
 

Loop over de houten brug en volg het pad met 
links de vijver. Voorbij volgende houten brug gaat 
u aan de 4-sprong L met rechts de mooie Burg 
Ingenhoven.  Aan de 4-sprong voor trapjes gaat u 
R met rechts de burcht. Voor de ingang van de 
burcht gaat u L.   
 

(De Burg (nu horeca) wordt voor het eerst in 1403 
genoemd. De huidige vorm van de burcht dateert uit 
1544). 
 

Aan de 4-sprong loopt u RD en u verlaat het park. 
Ga dan L langs huisnr. 22 en loop meteen L de 
stenen trap omhoog. Boven volgt u RD de 
kasseienweg met links de  Alte 
Kirche/Sebastiankerk, die niet te bezichtigen is en  
waar gedeeltelijk omheen het oude kerkhof ligt 
met oude grafstenen.  
 

(Op deze plek stond al rond 1200 een kerk. De 
gotische hallenkerk, die uit de 15e eeuw stamt, is 
voor het laatst uitgebreid in 1818 ). 
 

Omdat de kerk te klein was, is de nieuwe kerk 
gebouwd. Er was al een sloopvergunning afgegeven, 
maar de inwoners van Lobberich hebben zich hier 
massaal tegen verzet.   
 

Door een verkeerd gerichte Duitse V1 raket, en even 
later door artillerievuur tijdens de invasie van de 
Amerikanen in het voorjaar van 1945, werd de kerk 
zwaar beschadigd. (Dit  is nog steeds te zien in de 
torenmuur). Door inspanningen van de parochianen 
werd de schade in 1950/1951 hersteld 
 

Op de eerste zondag van de maand wordt om 18.00 
uur in de kerk nog een H. Mis opgedragen. De kerk is 
nu een populaire locatie voor bruiloften, 
schooldiensten, theatervoorstellingen en concerten). 
 

Aan de T-splitsing gaat u R (Am Trepchen). 
 

(Als u hier L over de kasseienweg gaat, dan komt u 
meteen bij het bronzen gedenkteken in de vorm van 
een open boek. 
 

Het herdenkt de Joodse burgers van Lobberich die in 
concentratiekampen omkwamen als slachtoffers van 
nazi-vervolging. 
 

Hier ziet u links achter de kerk het oude kerkhof 
waarop nog enkele oude grafstenen staan).  

5.  Aan de ongelijke 4-sprong bij het voormalige 
raadhuis (1864/zie infobordje) gaat u L 
(Marktstraβe) en na 30 m passeert u rechts café 
Oomen, een mooie pauzeplek. Aan de T-splitsing  
voor huisnr. 29 gaat u R. Meteen daarna,  bij 
woning met “torentje”,  gaat u  aan de ruime 3-
sprong L (Von-Bocholtz-Straβe) door de 
voetgangerszone. Negeer zijwegen. Na 150 m 
verlaat u de voetgangerszone en loop RD   (Von-
Bocholtz-Straβe).   
 

(Bij het verlaten van de voetgangerszone, ziet u 
rechts  de St. Sebastiankerk (1891-1893), die een 
bezoekje waard is). 
 

Negeer zijwegen  Steek via oversteekplaats/ 
verkeerlichten de doorgaande weg 
(Frieheitstraβe) over en loop RD 
(Naturerlebnisgebiet) over het pad.  Aan de  
T-splitsing gaat u L over het pad dat een bocht 
naar rechts maakt.  Voorbij bruggetje gaat u aan 
de 3-sprong bij speeltuintje L. Steek de asfaltweg 
over en loop RD door de bomenlaan.  Aan de 4-
sprong gaat u R over de houten brug. Meteen 
daarna aan de 4-sprong gaat u L (Netteseen). Aan 
de 3-sprong gaat u schuilhut en picknickbank 
gaat u RD (Netteseen). Negeer zijpaden en blijf 
het pad, met links het meer Windmühlenbruch 
waar doorheen de Nette stroom, RD volgen. (Even 
verder passeert u rechts een speeltuin). Aan de 4-
sprong, bij rood-witte doorgang en doorgaande 
weg, gaat u L (Netteseen) over het klinkerpad 
langs het infobord.  Aan de 3-sprong bij rood-
witte paaltjes gaat u RD langs huisnr. 1 A de 
voormalige watermolen Neumühle/nu woningen, 
die voor het eerst in 1475 werd genoemd. Negeer 
doodlopende weg rechts.  Aan het einde van het 
klinkerpad, met links de meanderende Nette,  
volgt u RD (Sassenfeld) de asfaltweg.   
 

6. Na ruim 100 m gaat u L (A2) over het pad langs 
de afrastering. Via brug steekt u weer de Nette 
over en gaat u bij zitbank R (A2) met rechts de 28 
km lange  Nette, een zijrivier van de Niers die in 
Gennep in de Maas stroomt, Aan de T-splitsing 
bij zitbank gaat u R (A2/Netteseen) met rechts het 
meer Ferkensbruch (4,5 ha). Aan de volgende  
T-splitsing, met rechts de brug over de Nette, 
steekt u de asfaltweg (Lindenallee) over en gaat u 
L over het pad langs de weg.  
 

(Links achter de brug ligt de voormalige 
Lüthemühle/nu horeca), 
 

Aan de Y-splitsing voor zitbank gaat u R. Aan de 
T-splitsing voor grasland gaat u L over de 
asfaltweg. Vlak daarna aan de volgende T-
splitsing gaat u R (Netteseen/Lindenallee).  Na 40 
m gaat u L (X/A2/ geel-rood) over het pad.  Na 
bijna 200 m steekt u de Unteren Mühlenbach over 
en volgt u het grindpad.  Aan de ongelijke 4-
sprong gaat u RD.  Aan de Y-splitsing gaat u R 
(Netteseen) met even verder het stroomgebied 
van beek. Aan de verharde 3-sprong gaat u RD 
(Netteseen) door de bomenlaan. Na bijna 50 m 
gaat u bij rood-witte hekjes L (Netteseen) over het 
pad met rechts een greppel.   
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Aan de 4-sprong bij rood-witte hekjes gaat u L 
(Oberonnert) over de asfaltweg langs huisnr. 1.  
 

7. Aan de 3-sprong, waar de asfaltweg  
(Oberonnert) naar rechts buigt, gaat u RD over de 
doodlopende weg.  Meteen daarna gaat u aan de 
3-sprong R (X) langs de rood-witte paaltjes over 
het pad. Negeer zijpad links en loop RD over het 
fietspad, dat naar rechts buigt. Aan de 3-sprong 
bij brug, zitbank en wegwijzer gaat u R met links 
het meer Windmühlenbruch. Voorbij twee aan het 
meer staande zitbanken,  genietplekje, gaat u aan 
de 3-sprong L over het grindpad met links het 
meer. Aan de 3-sprong bij ronde pergola gaat u L 
(X/geel-rood).  Via houten brug steekt u de Nette 

over, die hier de meren Windmühlenbruch en 
Nettebruch met elkaar verbindt,  en dan gaat u 
meteen R (X/geel-rood) over het bospad.  Aan de 
Y-splitsing gaat u R, steek meteen daarna 
voorzichtig de doorgaande weg (Breyeller Straβe) 
over en ga R over het trottoir.  Negeer zijpad 
links. Voorbij brug over de Nette gaat u L over het 
pad dat meteen naar rechts buigt. Negeer zijpad 
links. Aan de 3-sprong gaat u R naar de 
parkeerplaats.    
 

(Als u na de wandeling nog trek heeft in koffie, dan 
kunt u de auto parkeren in de Von Bocholtz Straβe 
27 (winkelcentrum) en RD het centrum inlopen naar 
café Oomen in de Marktstraβe). 

  
 

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.   

 

 

 
 

 

 


