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Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u door prachtige loofbossen naar het dorpje Lüttelforst. Dan loopt 
u verder naar het dorp Merbeck. De terugweg gaat door velden, het dorpje Tetelrath en een mooi stuk langs 
de Schwalm. Onderweg passeert u de prachtige watermolen Lüttelforstermühle. U kunt de wandeling 
inkorten tot 8 km. U kunt deze wandeling combineren met wandeling 473 tot een lengte van 21,4 km. 
 

Startadres: Campingplatz Pannenmühle, Pannenmühle 100, Niederkrüchten. 
Bij Campingplatz Pannenmühle kunt u parkeren en starten. 
 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,16 km  2.40 uur  37 m  60 m 

 
 

   

 

Samenstelling route: Peter en Jolanda Munnichs. 
 

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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480. NIEDERKRÜCHTEN 12,1 km – 8 km  
 

1. Vanaf de parkeerplaats Campingplatz 
Pannenmühle Pannenmühle 100 steekt u R via 
brug de Schwalm over en volg de asfaltweg. Na 
bijna 100 ziet u links enkele huizen. 
 

(De voormalige watermolen, nu woningen, werd voor 
het eerst genoemd in 1655. In 1960 werd met malen 
gestopt). 
 

Negeer na 200 m bospad links. Waar vlak daarna 
de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u RD over 
het bospad, dat na 150 m een veldweg wordt.  
Aan de kruising gaat u RD.  U passeert een wit 
huis en rode zitbank en loop RD met links de 
bosrand. Aan de 3-sprong in het bos gaat u RD 
(A3) langs de rood/witte afsluitboom. Negeer 
graspad rechts. 50 m verder gaat u aan de 4-
sprong bij zitbank R (A3).  Aan de kruising gaat u 
RD (A3). Negeer zijpad rechts. Steek de 
voorrangsweg over en loop bij afsluitboom RD 
(A4) over het bospad.  Na bijna 100 m gaat u aan 
de 4-sprong R.  Aan de T-splitsing gaat u L.  
Negeer zijpaden.   
 

2. Na 400 m aan de T-splitsing bij de bosrand gaat 
u voor akker R over de veldweg met rechts de 
bosrand.  Waar na 400 m het bos rechts ophoudt, 
gaat u de 3-sprong RD verder over de veldweg.  
Na 150 m gaat u aan de 3-sprong L over de smalle 
asfaltweg.  Na bijna 200 m gaat u aan de volgende 
3-sprong R over de smalle asfaltweg.  Aan de 
voorrangsweg (K 29) in het dorp Luttelforst gaat 
u L.  Negeer twee zijwegen links. Voorbij huisnr. 
129 gaat u R (A5) over het grindpad.  Steek via de 
brug de Schwalm over en meteen daarna gaat u 
aan de 3-sprong RD.  
 

(Bij huisnr. 10 passeert u rechts de voormalige 
Jennekens Mühle (1806-1928).  
 

U steekt het beekje Liploken over Aan de T-
splitsing gaat u R. U verlaat het bos en volg RD 
de smalle asfaltweg.    
 

3.  Aan de T-splitsing gaat u L en u loopt het 
gehucht Venn binnen.  
 

(Degene die 8 km loopt, gaat hier aan de T-splitsing 
R en volg geruime tijd RD de weg. Na 400 m aan de 
volgende T-splitsing bij zitbank gaat u R over de 
doodlopende weg/asfaltpad. Ga nu verder bij punt 5)   
 

Volg geruime tijd de weg. Negeer zijwegen. Na 
500 m gaat u aan de 3-sprong bij bushokje R 
(Talstraβe) over de klinkerweg met links 
Klaranlage Merbeck.  Aan de volgende 3-sprong 
gaat u RD (Talstraβe) langs de bebouwde kom 
van Merbeck.  Op het einde buigt de weg naar 
rechts. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L 

(Buchenstraβe) langs huisnr. 16.  Aan de 
volgende 3-sprong gaat u weer L (Hallerstraβe).   
Na 100 m, meteen voorbij huisnr. 76 A, gaat u L 
(Slipsbachweg) het asfaltpad omlaag. U steekt 
weer het beekje Liploken over volg verder het pad 
RD.  Aan de asfaltweg gaat u R (Krefelderstraβe 
/L367)). Negeer zijwegen. Na 150 m bij zitbank en 
wegwijzers loopt u in Merbeck RD (Sint - 
Maternus-Straβe) richting Wegberg. Aan de 
volgende 3-sprong bij café en oorlogsmonument 
gaat u RD (Arsbecker Straβe) richting Dalheim.  
Negeer zijwegen.   
 

4.  Na 250 m gaat u meteen voorbij huisnr. 38 R 
(Herrenbruchweg) over de doodlopende 
asfaltweg, die voorbij huisnr. 7 een pad wordt.  
Via bruggetje steekt u het beekje Slipsbach over 
en volg het pad RD, dat weer een asfaltweg 
wordt.  Aan de 3-sprong bij huisnr. 35 gaat u R 
over de asfaltweg, die meteen naar links buigt.  
Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R 
(Hallerstraβe).  Aan de 3-sprong bij kapel (1908), 
met groot kruis, gaat u R (Hallerstraβe).  Na bijna 
200 m gaat u voorbij huisnr. 20 L over de 
veldweg.  Aan de kruising gaat u RD.  Na 500 m 
passeert u een witte boerderij en ga dan aan de 
kruising R over de asfaltweg en u loopt Tetelrath 
binnen. Negeer zijwegen. Steek na 500 m de 
voorrangsweg (Maternus-Straβe/L126) over.  
Negeer zijwegen. Na 500 m gaat u aan de 3-
sprong bij zitbank en bosrand RD over de 
doodlopende weg/asfaltpad.    
 

5. Negeer zijpaden en volg geruime tijd RD het 
pad. Na de volgende 500 m gaat u bij de brug L 
(A5/geel-rood) met rechts de langs de Schwalm.  
 

(U wandelt nu geruime tijd langs 45 km lange 
Schwalm, die bij Swalmen (tussen de buurtschappen 
Rijkel en Wieler) met de naam Swalm in de Maas 
stroomt).  
 

Steek na 700 m bij volgende brug schuin links de 
doorgaande weg over en loop RD het grindpad 
omlaag met rechts de Lüttelforster Mühle. 
 

(De watermolen (nu horeca) werd voor het eerst 
genoemd in 1456 en was tot 1954 in bedrijf).   
 

U wandelt nu weer een mooi stuk langs de 
Schwalm. Steek via houten brug de beek Liploken 
over en ga dan R (A3/geel-rood) over het 
grindpad, dat u geruime tijd langs de Schwalm 
volgt. Negeer zijpaden met afsluitbomen links en 
blijf RD lopen (geel-rood). Na 1 km gaat u aan de 
asfaltweg R de brug over. U komt na bijna 100 m 
weer bij het startadres.  

 


