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Tijdens deze vlakke wandeling (uitgezonderd een paar heuveltjes) wandelt u over leuke bospaadjes naar
het dorp Niederkrüchten. Hier is een parkje met vijvers en zitbanken. De terugweg gaat langs het dorpje
Brempt. In Niederkrüchten passeert u Landbäckerei Stinges, een leuke pauzeplek. Proef aan het eind bij
restaurant Waldhaus am Hariksee zeker eens de heerlijke specialiteit Windbeutel! (Binnen geen honden
toegestaan).
(U kunt deze wandeling combineren met wandeling 458 tot een lengte van 22,8 km).
Startadres: Restaurant Waldhaus am Hariksee, Harikseeweg 15, Schwalmtal-Amern.
Parkeer op rechts van het restaurant gelegen parkeerplaats. Donderdag en vrijdag gesloten.
U kunt ook starten op de grote parkeerplaats bij de brandweer in Niederkrüchten (Stadionstraβe 23) dan na
5 km pauzerem bij restaurant Waldhaus am Hariksee. Vanaf de parkeerplaats gaat u R (Am Kamp) de
klinkerweg omhoog en u passeert de ingang van het Freibad. Ga dan verder bij **** in punt 3)
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473. SCHWALMTAL (Hariksee) 9,2 km
1. Staande met uw rug naar de parkeerplaats van
het restaurant, die links naast het restaurant ligt,
gaat u L over de asfaltweg vanwaar u met de auto
bent gekomen. Meteen daarna gaat u bij wit-rode
paaltjes R het bospad omhoog. Negeer zijpaden
en volg geruime tijd RD het smalle bospad, dat
bijna aan het eind naar links buigt. Na 500 m
steekt u de asfaltweg over en loop RD de grindbosweg omlaag richting KCCS e.V. campingplatz
Schwalmtal. Aan de 4-sprong voor inrit van
huisnr. 88 gaat u L (geel-rood) de steile
boshelling/bospad (even) omhoog. Boven loopt u
RD met rechts de afrastering van camping. Aan
de
veldweg,
met
rechts
een
groene
toegangspoort van camping Schwalmtal, gaat u
RD (geel-rood) over het smalle pad, dat meteen
naar rechts buigt en een eindje verder een dalend
pad wordt. (U loopt hier tussen twee campings
door). Beneden bij links gelegen vijver wordt het
pad een grindweg. Even verder loopt u parallel
aan de rechts meanderende Swalm.
2. Aan de doorgaande weg gaat u L (geel-rood)
over het fietspad. Na 50 m, meteen voorbij
wegversmalling, gaat u bij verbodsbord R (geelrood/A-2) over de smalle asfalt- bosweg. Na ruim
50 m gaat u R (geel-rood/A-2) over het bospad. Na
250 m gaat u boven aan de 3-sprong R (geelrood) met rechts beneden moerasgebied. Aan de
kasseienweg bij voormalige hoeve gaat u RD.
Vlak daarna aan de 4-sprong gaat u R de
asfaltweg omlaag en loop onder de snelweg (A52) door. Aan de voorrangsweg gaat u R (geelrood/A-2) over het fietspad omlaag. Na bijna 100
m, tegenover de voormalige Radermühle
(huisnr.1) waar tegen de muur een grote
molensteen staat en waar een groot grafkruis
staat, gaat u bij schuur L (geel-rood/A-2) over de
veldweg/bosweg.
(De Rader watermolen werd voor het eerst genoemd
in 1319. In 1950 werden de activiteiten gestopt).
Volg geruime tijd RD de veldweg door de
bosrand, die na 200 m een bosweg wordt. Na 800
m gaat u aan de T-splitsing R (geel-rood/A-2) de
asfaltweg omlaag.
(Na 200 m passeert u voorbij het plaatnaambord
Niederkrüchten rechts de voormalig Pannenmühle
(nu woningen) waar tegen de muur een grote
molensteen staat. De watermolen werd voor het eerst
genoemd in 1655. In 1960 werd met malen gestopt).
3. Na 250 m steekt u bij campingplatz
Pannenmühle de Schwalm over en ga dan meteen
bij verbodsbord R (A-2) over het pad met rechts
de Schwalm.

(U wandelt hier een mooi stuk langs de Schwalm, die
bij Rijkel (Swalmen) in de Maas stroomt).
Na 300 m buigt het pad naar links met rechts een
zijbeekje van de Schwalm. Aan de T-splitsing bij
zitbank gaat u R (A-2) over de asfaltweg, die
meteen naar links buigt met rechts sportvelden
en links boven het openlucht zwembad (Freibad).
Aan de kruising in Niederkrüchten bij grote
parkeerplaats gaat u L (Am Kamp) de klinkerweg
omhoog en u passeert de ingang van het Freibad.
**** Negeer doodlopende zijweg rechts en zijweg
links (Am Freibad). Vlak daarna gaat u R
(Kirchensträβchen) over het klinkerpad. Vlak voor
de St. Bartholomeuskerk gaat u L en ga dan
meteen R met rechts de (gesloten) kerk.
(De bakstenen hallenkerk stamt uit 1485 en werd in
1909 uitgebreid. De toren dateert van 1604. Het
kerkmeubilair is deels nog in barokstijl en de kerk
bevat een 17e-eeuws grafmonument).
Let op! Meteen daarna tegenover huisnr. 12 gaat
u R over het smalle kasseienpad met rechts de
kerk. Voorbij de kerk loopt u de stenen trappen
omlaag. Steek beneden bij verkeersspiegels de
weg
(Mittelstraβe)
over
en
loop
RD
(Rathausstraβe).
4. Bij huis met nr. 15 gaat u bij verbodsbord R
over het klinkerpad. Meteen daarna aan de 3sprong bij zitbanken gaat u L over de grindweg
met rechts een mooie vijver. Via bruggetje steekt
u de Lütterbach over en ga dan aan de T-splitsing
bij rood-witte paaltjes R over de asfalt- grindweg
met rechts de mooie vijver. Negeer zijwegen. Bij
witte Mariakapel (1836) en groot plein gaat u R.
(Schijnbaar hoorde in 1836 Niederkrüchten bij het
toenmalig Holland/België, want de tekst boven de
ingang van de kapel staat in het Nederlands).
Na 50 m gaat u bij Landbäckerei Stinges
(lunchroom) L (Stadionstraβe). Na 100 m steekt u
de links gelegen grote parkeerplaats schuin L
over. Bij poort 7 van de brandweer en bij de
ingang van het Volksbank Park Stadion en bij
speeltuin gaat u L (An Kamp). Bij huisnr 11 loopt
u RD het trottoir omhoog. Meteen daarna gaat u
aan de kruising, met voor u een doodlopende
weg, R (Jahnstraβe) de asfaltweg omlaag.
5. Aan de T-splitsing gaat u L de doodlopende
smalle asfaltweg omhoog. Steek bij supermarkt
Netto voorzichtig de doorgaande weg over en ga
R over het fietspad. Na 300 m gaat u bij
verbodsbord L over de smalle asfaltweg met
rechts de bosrand. Aan de T-splitsing bij geel
huis gaat bij verbodsbord R over de smalle
asfaltweg.

Voor talud/geluidswal buigt de asfaltweg naar
rechts en wordt een dalend grindpad. Loop
onder het autowegviaduct (A-52) door.
6. Aan de smalle asfaltweg bij zitbank gaat u R
omlaag en u loopt een eindje verder Brempt
binnen. Negeer zijweg links. Aan de 3-sprong
voorbij huisnr. 39 en vijver gaat u R
(Kapellenstraβe). Na 50 m gaat u R (Zur Brücke)
omlaag en na 100 m loopt u weer een mooi stukje
langs van de Schwalm. Aan de T-splitsing,
voorbij de voormalige Brempter watermolen,
waar tegen de muur een grote molensteen staat
en bij brug, gaat u L (Kahrstraβe).
(Op de brug ziet u het grote waterrad van de
voormalige watermolen, die van 1537 tot 1895 in
bedrijf was).
Aan de 3-sprong gaat u R (Wiesenstraβe).
(Als u hier 25 m RD loopt dan komt u links bij St.
Joris (Geors) kapel. De kapel, met trapvoorgevel,, is
rond 1500 gebouwd door de Heren van Brempt. Het
interieur van de kapel bevat voorwerpen uit de 11e
tot de 18e eeuw, zoals een klein houten kruisbeeld
(ongeveer 1065) en een Sint-Babarabeeld (circa
1475. De kapel is van april tot eind sept. elke zondag
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van 14 tot 16 uur te bezichtigen. Buiten deze tijd
alleen op afspraak).
Negeer zijwegen. Na bijna 400 m gaat u aan de Tsplitsing bij wegwijzer R. Negeer zijweg links
(Am Wildpfad). Meteen daarna gaat u aan de Ysplitsing L over de klinkerweg langs de
parkeerplaatsen. Steek RD de brug over en ga
dan meteen bij het Insel-schlösschen, een villa uit
1891, R met links de 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 17de eeuw).
Steek de volgende brug over en loop RD
grindweg omhoog.

de

(Hier bij brug verlaat de Schwalm de Hariksee).
Boven aan de 3-sprong gaat L de grindweg
omhoog en dan passeert u rechts een
minigolfbaan. Aan de 4-sprong bij dierenparkje
gaat u R omhoog en u passeert meteen links
restaurant Waldhaus am Hariksee, de sponsor
van deze wandeling.
Proef zeker eens de
heerlijke specialiteit Windbeutel!
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