489. NIEDERKRÜCHTEN (Brempt) 12,7 km

Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u door bossen, velden en rustige wegen via het dorpje Amern en de
buurtschap Schagen naar Waldniel. Hier loopt u door het oude centrum met leuke smalle straatjes, U kunt
hier pauzeren bij café Ferne Welten waar ze heerlijke Kuchen hebben. De terugweg gaat door het prachtige
Elmpterwald. Onderweg staan enkele zitbanken en u passeert ook een leuk parkje en vijvers. Aan het eind
moet u beslist het zelfgemaakte Italiaans ijs van Tino proeven!
Startadres: Tino’s Eiscafé. Wiesenstraβe 47, Nierderkrüchten – Brempt.
Rechts van het ijscafé is een grote parkeerplaats (Weekend tegen betaling van 2,50. Werkdagen 1,50 (Tenminste
als de parkeerwachter aanwezig is en dat is zeker niet altijd het geval).
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

12,69 km

2.50 uur

38 m

70 m
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489. NIEDERKRÜCHTEN (Brempt) 12,7 km
1. Met uw rug naar Tino’s Eiscafé gaat u R en
loop RD. Negeer zijweg links (Am Wildpfad).
Meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing L over
de klinkerweg langs de parkeerplaatsen. Steek
aan het eind van de grote parkeerplaats bij
verbodsbord en infobord RD de brug over en ga
dan meteen bij het Inselschlösschen, een villa uit
1891 (nu horeca), 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 de
grindweg omhoog.
(Hier bij brug verlaat de
Schwalm de Hariksee). Boven aan de 3-sprong
gaat R over de grindweg, die meteen een
asfaltweg wordt. Negeer meteen bij wit-rode
paaltjes zijpad links. Let op! 50 m verder gaat u
tegenover rechts gelegen dalende grindweg/inrit
bij bordje “Privatstraβe” L het paadje omhoog.
Vlak daarna gaat u boven voor omgevallen boom
L over het bospad dat meteen naar rechts buigt
en dat een ruime bocht naar rechts en een eind
verder een ruime bocht naar links maakt. Negeer
zijpaden. Na ruim 400 m gaat u aan de smalle
asfaltweg R omhoog.
(Links ziet u restaurant Waldhaus am Hariksee).
Na 200 m aan de Y-splitsing, met bomen in het
midden, gaat u L. Meteen daarna steekt u de
asfaltweg (Buschweg) over en loopt u bij
verbodsbord RD over de veldweg met rechts een
haag.
(Voorbij de haag heeft u rondom weids uitzicht.
Schuin links ziet u de St. Antonkerk in Amern die
sinds 2017 omgebouwd is tot grafkerk waar plaats is
voor 1700 urnen, voor u ziet u St. Georgkerk
eveneens in Amern en rechts ziet u de St.
Michaelkerk in Waldniel waar u straks langs komt).
2. Steek na 800 m in de wijk Geneschen (Amern)
de doorgaande weg over en loop via nauwe
doorgang RD over het paadje. Vlak daarna gaat u
aan de asfaltweg RD (Saturnweg). Na bijna 100
m, tegenover Neptunweg en bij huisnr. 8, gaat u
R over de smalle asfaltweg/voetpad. Negeer
zijwegen. Na 250 gaat u aan de kruising met
rechts de Sternstraβe L over de asfaltweg, die
meteen naar links buigt. Negeer in de bocht
doodlopende smalle weg rechts. 50 m verder gaat
u bij verbodsbord R (Geneschen 105-109-111)
over de asfaltweg die een grindweg wordt. Aan de
kruising bij zitbank gaat u RD omlaag.
(Links ziet u de St Georgkerk (1754) in Amern).
Na 150 m steekt u via brug de Krahnenbach over
en volg RD de veldweg omhoog. Na 200 m gaat u

bij mooie treurwilg R de smalle asfaltweg
omhoog. Boven aan de T-splitsing in de
buurtschap Schagen gaat u R over de asfaltweg,
die even verder naar links buigt.
3. Negeer meteen na bocht zijweg rechts en loop
bij verbodsbord RD de smalle asfaltweg omhoog
en
even
verder
loopt
u
onder
de
hoogspanningskabels door en ziet u voor u de
kerk in Waldniel. Aan de T-splitsing gaat u R de
smalle asfaltweg omlaag. Beneden gaat u aan de
volgende T-splitsing L (Vossenberg) omhoog.
(Als u iets wilt drinken kunt u naar Gaststätte Zur
Schier lopen (300 m). Ga hier dan R (Schier). Negeer
zijwegen en u komt bij de Gaststätte).
Negeer zijwegen.
(Na 500 m passeert u rechts het sportcomplex van
SC Waldniel e.V 1911).
Na 800 m steekt u via de oversteekplaats de
voorrangsweg over en steekt dan R (An de
Hausermühle) de asfaltweg over en loop RD het
fietspad omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat
u L. Meteen daarna gaat u R over het grindpad
met rechts de Kaiservijver waar de Kranenbach
doorheen stroomt. Aan de T-splitsing, met rechts
een brug over de Kranenbach, gaat u L. Meteen
daarna aan de 3-sprong loopt u RD met links een
speelveldje. Aan de Y-splitsing bij zitbank en
touwklimtoestel gaat u L het grindpad omhoog.
Boven gaat u R over de asfaltweg die meteen
naar links buigt. Meteen in de bocht gaat u R (An
der Hausermühle 18) over het asfaltpad.
4. Het asfaltpad wordt aan het eind een
klinkerweg. Aan de T-splitsing voor huisnr. 27 en
bij waterpomp gaat u R. Meteen daarna gaat u L
(Pumpenstraβe) over de kasseienweg, die een
eindje verder links omhoog buigt. (U loopt hier
door het oude centrum van Waldniel). Boven aan
het Marktplein gaat u meteen R met rechts het
bijzondere Rathaus, dat uit het midden van 1800
(midden 19e eeuw) stamt.
(Als u wilt pauzeren, kunt u naar café Ferne Welten
lopen (100 m). Ga hier dan RD met rechts de Markt.
Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing L (Marktstraβe)
en na bijna 50 m komt u links bij huisnr. 4 bij café
Ferne Welten met terras).
Hier aan de markt ziet u links naast het Rathaus een
monumentaal huis uit 1726. Aan de rand van de
Markt staat het grote Marktkreuz (1724) en aan de
andere kant van de Markt staat een beeld van een
wasvrouw. Links ziet u de grote St. Michaelkerk
(1878-1883) met de mooie kerktoren.

De kerk met o.a. de mooie glas-in-lood ramen en
altaar retabel, is te bezoeken. In de inpandige kapel
staat een bijzonder Mariabeeld).
Aan het einde van het marktplein bij het
monumentaal huisje uit 1621 (nr.36) gaat u R en
even verder loopt u de trap omlaag. Beneden na
de trap gaat u R omlaag. Neem de eerste weg L
(Niederstraβe 13-25).
(Voor u ziet een bijzonder gebouw, de voormalige
pastorie (1859)).
Aan de 4-sprong bij verkeersspiegel gaat u R
(Bleichwall) omlaag. Beneden aan de 4-sprong
gaat u L (Bleichwall).
(Voor u ziet u het klooster van de Dominikanerinnen
van Bethanien).
Meteen daarna vóór de 3 garagepoorten gaat u R
over het grindpad met rechts het kloosterpark.
Neem nu het eerste pad L. Steek de doorgaande
weg (Weiherstraβe) over en ga L over het trottoir.
Na 10 m gaat u R over de grindweg. Meteen
daarna aan de Y-splitsing bij ingang van
tenniscomplex gaat u R met links de Dorfsweier
(vijver) en u passeert enkele bijzondere
knotwilgen. Negeer zijpaadje links langs vijver.
Aan de T-splitsing voor achtertuin gaat u R over
het grindpad.
5. Steek bij verkeersspiegel de doorgaande weg
(Ungerather Straβe) over en loop RD over de
klinkerweg richting huisnr. 36 a. Meteen voorbij
wit-rode nauwe doorgang gaat u R langs huisnr.
60. Aan de T-splitsing voorbij volgende nauwe
doorgang gaat u L. Vlak daarna gaat u over de
rechts gelegen klinker- ventweg lopen langs
huisnr. 10. Aan de T-splitsing bij huisnr. 24 gaat u
R (An Haus Clee).
(Even verder ziet u rechts een bijzondere toren. Dit is
een voormalige watertoren die hoorde bij hoeve die
hier stond. Bouwjaar onbekend).
Negeer zijwegen. Na 200 m, waar de klinkerweg
naar links buigt, gaat u voorbij huisnr. 18 R over
de klinkerweg. In het speeltuintje gaat u meteen
schuin R naar de rechterhoek. Bij afrastering
verlaat u het speeltuintje en ga dan L over het
asfaltpad met links het speeltuintje. Aan de 4sprong, einde speeltuin,
gaat u L over de
asfaltweg, die meteen een licht stijgend grindpad
wordt dat u geruime tijd RD volgt. Negeer
zijpaden. Na 500 m steekt u links van vangrail de
doorgaande weg (Gladbacher Sraβe/L371) over

blz 3 van 3
en loop RD over de grindweg. Via fietsvoetgangersbrug steekt u de autoweg (A-52) over
en loop dan RD over het bospad. Aan de kruising
gaat u R (A4). Na 400 m gaat u aan de ruime
kruising R. (U verlaat A-4).
6. Steek vlak daarna bij infoborden voorzichtig de
doorgaande weg over en loop bij afsluitboom RD
(A-3) over de bosweg. Negeer na 300 m zijpad
links. Vlak daarna aan de kruising gaat u RD. Na
bijna 400 gaat u aan de ruime 4-sprong, met
rechts een zitbank, L (ruiterroute/fietsroute/A-3).
Na 300 m gaat u aan de 3-sprong bij afsluitboom
RD. (U verlaat hier de fietsroute en A-3). 150 m
verder verlaat u het bos en loopt u langs de
bosrand.
(200 m verder bij rechts terug liggend wit huis
passeert u rechts een zitbank).
Aan de kruising gaat u RD de veldweg omlaag,
die een dalende bosweg wordt. Beneden gaat u
RD/R over de asfaltweg. Meteen daarna gaat u bij
verbodsbord en bord “Naturschutzgebiet” R
(E8/geel-rood/X) over het bospad, dat u geruime
tijd RD volgt. Na 800 m steekt u bij de
Radermühle, waar een molensteen tegen de gevel
staat, de doorgaande weg over en gaat u R over
het fietspad omhoog.
(De watermolen werd in 1319 voor het eerst
genoemd en was tot 1950 in gebruik. Hier bij de
voormalige watermolen staat ook het stenen grafkruis
met marmeren sokkel t. h. a. Anton van de Weyer 209-1863 – 8-3-1905).
Na bijna 100 m gaat u L (Raderberg/geel-rood) de
asfaltweg omhoog.
7. Een eindje verder loopt onder de snelweg (A52) door. Boven aan de T-splitsing gaat u L over
de grind- kasseienweg. Vlak daarna voor hoeve
gaat u L (geel-rood/x) over het smal bospaadje,
dat na 150 m naar rechts buigt met links van u
een zeer steile helling. Aan de 3-sprong gaat u L
(geel-rood/x) even steil omlaag.
Aan de Tsplitsing gaat u L (geel-rood) omlaag. Steek de
doorgaande weg over en ga L over het fietspad.
Via brug steekt u de Schwalm over, die bij Rijkel
(Swalmen) onder de naam Swalm in de Maas
stroomt en u loopt het dorp Brempt binnen. Na
bijna 100 m gaat u R (Wiesenstraβe) over de
smalle eenrichting asfaltweg. Negeer zijwegen.
Na bijna 400 m komt u weer bij het Eiscafé waar u
beslist het zelfgemaakte ijs moet proeven!
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