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  blz 2 van 4 

 

Ten oosten van Roermond ligt in het Schwalmtal, waar het altijd prachtig wandelen is, het dorp Brempt 
(gemeente Niederkrüchten).  Na de koffie bij de bistro, die elke dag open is, wandelt u over veldwegen, 
rustige weggetjes en graspaden door de rustige mooie natuur naar het dorpje Born. U wandelt via fraai pad 
een stuk langs de Borner See. Via bospaden/mooie natuur loopt u naar de Hariksee waar u enige tijd langs 
loopt. Via leuke bospaadjes komt u weer bij de bistro. U kunt ook starten bij de Borner See en dan 
pauzeren bij de bistro met terras, start dan bij punt 3. 
 

Startadres: Bistro Landei, Kahrstraβe 103, Niederkrüchten – Brempt. Tel: 0049-21638883782. Geopend: 
Dagelijks vanaf 10.00 uur.  Aan de overkant van de weg (over de brug) is een grote parkeerplaats. 
 

Startadres: Wandelparkeerplaats Borner See, Born 27a, Brüggen. Bij huisnr. 27a rijdt u de smalle asfaltweg 
omlaag naar de parkeerplaats, die 100 m verder rechts ligt. Vanaf de parkeerplaats gaat u R en na 10 m 
gaat u aan de 4-sprong bij zitbank L (A4) over het grindpad. Ga dan verder bij  **** in punt 3. 
 

In het weekend kan deze parkeerplaats snel vol raken, parkeer dan voorbij de kerk, Born 51, Born op de 
parkeerplaats bij de begraafplaats. Loop terug naar de kerk en ga dan bij het pleintje bij de kerk L de 
klinkerweg omlaag, Aan de 4-sprong bij speeltuintje gaat u RD. Aan de T-splitsing bij zitbank aan de Borner 
See gaat u L. Ga nu verder bij **** in punt 3. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,61 km  2.30 uur  28 m  57 m 
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1. Met uw rug naar de ingang van de bistro gaat u 
R langs de doorgaande weg. Na 50 m gaat u aan 
de 3-sprong RD en dan ziet u links de 
Georgkapelle/St. Joriskapel uit circa 1500.   
 

(De kapel, met trapvoorgevel, is rond 1500 gebouwd 
door de Heren van Brempt. Het interieur van de kapel 
bevat waardevolle voorwerpen uit de 11e tot de 18e 
eeuw. De kapel is van april tot eind sept. elke zondag 
van 14 tot 16 uur te bezichtigen. Buiten deze tijd 
alleen op afspraak). 
 

Aan de rotonde gaat u R (Harikseestraβe).  
Negeer zijwegen.  Na 300 m, voorbij de links 
gelegen parkeerplaats en bij huisnr. 34,  gaat u 
aan de 3-sprong bij verbodsbord RD (Bachweg) 
over de smalle asfaltweg, die een eindje verder 
naar links buigt. Waar de asfaltweg naar rechts 
buigt, gaat u bij Regenüberlaufbecken Brempt RD 
over de  bosweg. Aan de T-splitsing gaat u L over  
de smalle asfaltweg.  Aan de 3-sprong bij ijzeren 
hek gaat u RD.  Aan de ongelijke 4-sprong, aan de 
rand van Brempt, gaat u R over de asfaltweg, die 
meteen daarna bij huisnr. 23 een  graspad wordt. 
Aan de 3-sprong gaat u RD, verder over het 
graspad en na 200 m passeert u links een bosje 
met diepe “kuil”/regenwaterbuffer? Na 400 m gaat  
u beneden aan de T-splitsing L de smalle 
asfaltweg omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat 
u R.  
 

2.  Steek na 400 m de doorgaande weg over en 
loop bij verbodsbord RD over de asfaltweg, die 
meteen daarna bij bushaltehuisje/keerpunt bus 
een grindweg wordt, met rechts woningen in 
Laar.  Na 200 m gaat u aan de 3-sprong R omlaag.  
 

(Links in de verte ziet u hier de witte achthoekige St. 
Luciakapel).    

 

Aan de T-splitsing in Laar, voorbij picknickbank 
en voor  rood poortgebouw  van het Gästehaus 
Alpaca’s, gaat u L. Meteen daarna, aan de  
3-sprong, gaat u bij verbodsbord R de veld- 
grindweg omlaag.  Na 50 m gaat u aan de  
3-sprong, bij ijzeren hek, RD met links een 
dierenweide.  (Rechts achter de beukenhaag ziet u 
mogelijk alpaca’s lopen).  150 m verder gaat u aan 
de 3-sprong L over het brede graspad gelegen 
tussen afrasteringen. Aan de 4-sprong, voorbij 
rode “waterkraan”,  gaat u R de grindweg omlaag.  
Na 50 m gaat u aan de 3-sprong RD (W). (U loopt 
nu het verbindingsstukje).  Na 100 m gaat u aan de 
T-splitsing L met rechts nat natuurgebied en links 
de Laarer Bach.   
 

(Na 250 m passeert u rechts een hoge wilduitkijkhut).  
 

Steek de asfaltweg over en loop RD over het 
graspad met links nog steeds de Laarer Bach. Na 
bijna 500 m gaat u aan de T-splitsing R over de 
grindweg.  Na 50 m gaat u aan de 3-sprong RD en 
na ruim 100 m steekt u via brug de Schwalm over.  
 

(Bij de brug ziet u links het waterrad van de 
voormalige Borner Mühle (groot wit gebouw), die 
voor het eerst in 1412 werd genoemd en in het bezit 
was van de Keulse abdij St. Pantaleon. Sinds 1960 is 
de watermolen niet meer operationeel).  
 

Meteen na de brug gaat u aan de 4-sprong bij 
picknickbank RD over de grindweg, die een 
asfaltweg wordt, richting Borner See.  Aan de  
T-splitsing, bij plek van de voormalige Burg 
Born/zie infobordje, die niet meer te zien is,  gaat 
u L. Ruim 50 m verder steekt u bij picknickbank 
en infobord de Kranenbach over, die hier rechts 
door de Borner See stroomt. Aan de 3-sprong bij 
infobord gaat u RD.   
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3. Aan de 4-sprong, bij wegwijzer, zitbank, stuk 
spoorrails, treinsein  en voor u de parkeerplaats 
(alternatief startpunt), gaat u bij verbodsbord R 
(A4) over het grindpad richting Strandbad 
Heiweiher en met voor u de kerk in Born.   
 

(U loopt u over het voormalig traject van de spoorlijn 
Dülken-Brüggen (1891-1985), die voornamelijk werd 
gebruikt voor goederenvervoer).  
 

**** Na bijna 100 m gaat u bij zitbank R (geel-
rood/W) het smalle pad omlaag, dat 50 m verder 
bij de Bornersee naar links buigt.   
 

(Bij hoog water kan het pad afgesloten zijn. Loop dan 
RD. Aan de 4-sprong bij speeltuintje gaat u R.  
 

(Als u hier bij speeltuintje L gaat, komt u bij leuk 
pleintje met zitbanken in het oude centrum van Born. 
Hier staat ook een oorlogsmonument en via de 
inpandige Mariakapel  kunt u een kijkje nemen in de 
St. Peterkerk (15e eeuw) met de mooie glas-in-lood 
ramen. Rond de kerk staan enkele oude grote 
grafstenen).  
 

Aan de T-splitsing bij zitbank aan de Borner See gaat 
u L. Ga dan verder bij **** in dit punt).   
 

Aan de 3-sprong bij zitbank (genietplekje) gaat u 
RD (A4/geel-rood) verder langs de Borner See, 
die ontstaan is uit turfafsteking in de 17e/18e 
eeuw.  **** Aan de T-splitsing steekt u R via twee 
bruggen, met liefdesslotjes, de verbinding over 
tussen de  Borner See en de Tantelbruch (links).  
Aan de Y-splitsing bij picknickbank gaat u R. Bij 
picknickbanken en de “Sing und Musizierplatz” 
(zie bord)  volgt u RD het paadje vlak langs de 
Bornersee met rechts mooi zicht op de kerk. Na 
bijna 100 m gaat u aan de 3-sprong L over het 
bospaadje en meteen daarna gaat u R over de 
smalle asfaltweg. Waar na ruim 300 m de smalle 
asfaltweg naar rechts buigt, gaat u L over de 
grindweg met rechts de dijk, natgebied met oude 
boomstammen en daarachter  de Schwalm.  
 

4.  Aan het einde van de dijk bij de Schwalm buigt 
het pad naar links en loop dan RD over het 
bospad. Vlak daarna aan de 3-sprong in het bos 
gaat u R (X/geel-rood) over de licht stijgende 
bosweg.  
 

(Na 10 m ziet u links op een boomstronk een 
goudkleurig kruis).    
 

Aan de 4-sprong gaat u R (X/geel-rood) omlaag. 
Via houten brug steekt de Schwalm over en ga 
dan L (X/geel-rood) over de grind- bosweg met 
links de Schwalm. Aan de T-splitsing voor 
weiland gaat u R het pad omlaag, dat 100 m 
verder beneden naar rechts buigt met links de 
Laarer Bach. Na 600 m, met rechts nat 
natuurgebied,  gaat u aan de 3-sprong L (W) de 
veldweg omhoog. (U loopt weer het 
verbindingsstukje). Na 100 m gaat u aan de  
3-sprong L (A10/W) over de grindweg met rechts 
boven woningen in Laar. Negeer zijpaden en volg 
geruime tijd de grind- bosweg RD (W).   Steek na 
750 m voorbij camping en bij de Mühlraterhof 
voorzichtig de doorgaande weg over en loop RD 

(Mühlrater Mühle/W). Via brug steekt u de 
Schwalm over, volg de asfaltweg, die hier naar 
rechts buigt.  
 

(Hier op de brug ziet u de twee waterraderen van de 
(Mühlrater Mühle (1447/zie infobord). 
 

Meteen daarna, waar de asfaltweg naar links 
buigt, gaat u bij zitbank RD (A5/X/geel-rood) over 
het grindpad met rechts de Schwalm en links een 
grote vijver.    
 

5. Aan de 3-sprong, einde vijver, gaat u bij zitbank 
(genietplekje)  RD  (X/geel-rood) met rechts de 
grote Hariksee.  
 

(De circa 20 ha grote Hariksee, waardoor de Swalm 
stroomt, is 8.000 tot 12.000 jaar oud. Het meer kreeg 
zijn huidige vorm door turfwinning in de 17e eeuw). 
 

Voorbij  linksgelegen parkeerplaats gaat u RD 
(A5/X/geel-rood) de asfaltweg omhoog. Na 200 m 
gaat u aan de 3-sprong bij zitbank R 
(Harikseeweg/A5/X/geel-rood) de grind- bosweg 
omhoog, met rechts optrekjes gelegen aan de 
Hariksee. Na 300 m gaat u bij  huisnr. 48 R (A5/X) 
omlaag/omhoog. Boven aan de 3-sprong bij 
huisnr. 54 gaat u RD omlaag.  Beneden aan de  
3-sprong, bij dierenparkje en bij links gelegen 
restaurant Waldhaus am Hariksee, sponsor van 
deze wandelgids, gaat u R (E8/X) omlaag en 
negeer meteen Privatweg rechts. Meteen voorbij 
de kiosk met speeltuintje gaat u bij dikke kei L 
over het grind- bospad met links het 
speeltuintje/kiosk en meteen daarna voorbij brug 
volgt u RD het bospad omhoog. Boven  aan de  
T-splitsing bij stalen doorgang en zitbank gaat u 
R het bospad langs de afsluitboom omlaag.        
 

(Hier boven wordt jaarlijks een openluchtmis 
gehouden voor de vele campinggasten, die aan het 
meer verblijven).  
 

6.  Let op! Circa 10 m voordat u beneden aan de 
smalle asfaltweg en rood-witte paaltjes komt, 
gaat u bij meerstammige boom scherp L het 
bospad omhoog.  
 

(Na bladerenval is dit pad soms slecht te zien. U kunt 
hier ook L de smalle asfaltweg omhoog lopen. Na 
ruim 150 m gaat u aan de 4-sprong R (nr.80-90) over 
de bosweg richting KCCS e.V campingplatz 
Schwalmtal, Ga dan verder bij **** in dit punt).    
 

Na bijna 50 m gaat u aan de 4-sprong R over het 
bospad dat naar links buigt. Steek de smalle 
asfaltweg over en loop RD (nr. 80-90) over de 
bosweg richting KCCS e.V campingplatz 
Schwalmtal.  **** Let op! Na 100 m aan de  
4-sprong, vlak voor  links gelegen 
parkeerplek/afvalcontainers en huisnr. 88, gaat u 
L (X/geel-rood) het steile bospad omhoog met 
even verder rechts afrastering van camping. 
Boven aan de 3-sprong, met rechts een ingang 
van  camping Schwalmtal, gaat u RD (X/geel-
rood/Privatweg (wandelen toegestaan) over het 
smalle bospad, dat meteen naar rechts buigt met 
links beneden de grote camping Brempt. Een 
eindje verder wordt het pad een dalend pad.  
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(U loopt hier tussen twee campings door). Beneden 
bij links gelegen vijver, wordt het pad een grind- 
bosweg en even verder loopt u parallel aan de 
rechts 45 km lange meanderende Schwalm, die 
nabij Swalmen in de Maas stroomt. Aan de 
doorgaande weg bij grote parkeerplaats gaat u R 
en via brug steekt u de Schwalm over en dan 
komt u meteen rechts bij Bistro Landei, de 

sponsor van deze wandeling, waar u nog iets 
kunt eten of drinken. Aanrader is de 
Flammkuchen maar de zelf gebakken Kuchen is 
ook heel lekker! Het  heerlijke ontbijt kunt u de 
hele dag bestellen! 
 

 
 

 

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.   

 


