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Tijdens deze  vlakke en afwisselende wandeling wandelt u langs de Schwalm en leuke paadjes naar het 
centrum van Wegberg.  Dan volgt een mooi stuk langs de Beeckbach naar de Ophover Mühle waar u kunt 
pauzeren. De terugweg gaat door prachtige bossen en langs mooie vijvers.  Tijdens deze wandeling 
passeert u vier watermolens die allen een groot waterrad hebben. Halverwege staan voldoende zitbanken. 
Aan het eind kunt u op het mooie terras aan het water nagenieten.  
 

Startadres: Hotel-restaurant Molzmühle, In Bollenberg 41, Wegberg. 
Parkeer tegenover het restaurant op de parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,95 km  2.25 uur  24 m  32 m 
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498. WEGBERG (Bollenberg) 10,9 km 
 

1. Met uw gezicht naar de Molzmühle, die voor het 
eerst in 1627 werd genoemd, gaat u L over de 
smalle asfaltweg. Meteen daarna steekt via brug 
de Mühlenbach over en ziet u rechts het grote 
waterrad. Even verder vóór de volgende brug 
gaat u L (geel-rood) over het pad met rechts de 
Schwalm.  Meteen daarna steekt u via stapstenen 
een meander van de Schwalm over en volg nu het 
bospad langs het elektriciteitshuisje met rechts 
de Schwalm en een eindje verder links de  
Mühlenbach.  Na 200 m steekt u via de  volgende 
stapstenen de Mühlenbach over. Meteen daarna 
aan de 3-sprong, met links een woning,  gaat u R 
(geel-rood) over het pad dat een bospad wordt. 
Na ruim 500 m gaat u aan de 3-sprong R en volg 
verder het bospad door het Schwalmtal. 200 m 
voorbij aardig optrekje (huisnr. 10) wordt het 
bospad een stijgende asfaltweg. Boven aan de T-
splitsing gaat u R (E8/X) de smalle asfaltweg 
omlaag. Steek boven de voorrangsweg over en 
ga R over het fietspad. Na bijna 100 m gaat u 
tegenover waterzuiveringsinstallatie L (geel-
rood/X) het bospad omlaag en volg dan het 
bospad met links beneden de 45 lange Schwalm, 
die onder de naam Swalm  bij Swalmen  (tussen 
de buurtschappen Wieler en Rijkel) in de Maas 
stroomt.. 
 

Aan de klinkerweg gaat u R. Meteen daarna aan 
de 3-sprong in Hartbeck gaat u L (Kringskamp 67-
63) over de asfaltweg. Waar bij verkeersspiegel 
de asfaltweg naar rechts buigt,  gaat u RD (geel-
rood) over het grindpad. Negeer zijwegen.  Via 
brug over de Schwalm loopt u via tunneltje onder 
de spoorlijn door.  Meteen daarna aan de kruising 
bij houten brug gaat u RD (geel-rood) over het 
klinkerpad met links de Schwalm.  Bij betonnen 
brug gaat u RD (X/A2) verder over het klinkerpad 
met rechts een grote parkeerplaats.   
 

2. Vlak daarna bij infobord passeert u de 
volgende brug en loop verder RD over het 
klinkerpad.  30 m verder gaat u R over het trottoir 
met links het infobord Naturpark Schwalm-
Nette/trafohuisje en grote trafokast en rechts de 
parkeerplaats.  Via brug steekt u de slotgracht 
over en loop RD met rechts de Burg Wegberg met 
het leuke torentje boven de trapgevel en het 
duivenhok in het dak.   
 

(Burg Wegberg ook  Haus Potz genoemd wordt voor 
het eerst in de 14e eeuw genoemd als waterburcht. 
Het huidige rijksmonumentale herenhuis dateert uit 
het einde van de 19e eeuw en is nu een hotel-
restaurant). 
 

Via groot ijzeren hek verlaat u het Burg terrein en  
steekt u de doorgaande weg over en ga L.  Vlak 
daarna gaat u R over het paadje en u loopt het 

stadspark binnen van Wegberg, de Mühlenstadt. 
Na 25 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank R over 
het grindpad. Vlak daarna aan de 3-sprong voor 
vijver gaat u L over het grindpad dat meteen naar 
rechts buigt. Aan de 3-sprong gaat u L. Meteen 
daarna aan de kruising gaat u R. Aan de T-
splitsing voor de Schwalm gaat u L met rechts de 
Schwalm. Negeer zijpaden en blijf het grindpad 
door het park RD volgen met even verder links 
van u een vijver. Aan de klinkerweg bij wegwijzer 
gaat u  R richting Schwalmtal-Waldniel.  Aan de 3-
sprong voor de hoger gelegen St. Peter en 
Paulkerk loopt u RD het voetgangersgebied in.  
Meteen daarna aan de T-splitsing bij wegwijzer en 
fietsknooppunt 10 gaat u L (Karmelitergasse) met 
links de St Peter en Paulkerk,  die uit de 1e helft 
van de 16e eeuw stamt en de klokkentoren uit de 
17e eeuw,  
 

3. Steek aan het einde van de voetgangerszone 
de doorgaande weg over en loop RD. Negeer na 
50 m zijweg links. Aan de 4-sprong gaat u R 
(Echterstraβe).  Na 50 m gaat u bij brug L (fr. 
70/72) over het klinkerpad met links de 
Beeckbach.  Negeer  zijpaden. Aan de klinkerweg 
voor vergaarvijver van de Ophover Mühle en bij 
het grote waterrad  van de watermolen  gaat u L 
omhoog.  
 

(U kunt hier na 4,3 km R pauzeren bij de  Ophover 
Mühle (1627-1957). Het huidig gebouw stamt uit 
1857). 
 

Meteen daarna gaat u R (A-2) tussen 2 rode 
paaltjes door met links een grote parkeerplaats 
en rechts de vijver/Beeckbach. Na 200 m, einde 
vijver, steekt u bij zitbank de brug over en ga dan 
meteen aan de 3-sprong L met links de 
Beeckbach Steek de asfaltweg over en volg RD 
(A-2) het pad met links de beek. Negeer houten 
brug links. Aan de kruising bij zitbank gaat u L de 
brug over en volg de grindweg die even verder 
een stijgende asfaltweg wordt,   
 

4. Steek boven de doorgaande weg over en loop 
RD (Am Grüngürtel) over het asfaltpad.  Negeer 
zijwegen. Steek na 300 m de voorrangsweg en ga 
R. Na 50 m gaat u L over het bospad. Negeer  
zijpaden. Steek bij parkeerplaats de asfaltweg 
over en loop RD over het bospad.  Meteen daarna 
gaat u aan de 3-sprong L.  Na 50 m gaat u aan de 
4-sprong RD met links schuttingen van 
achtertuinen. Aan de T-splitsing gaat u L. Na 100 
m gaat u aan de kruising van bospaden RD. (U 
loopt hier parallel aan de rechts gelegen doorgaande 
weg).  Negeer na 150 m zijpad rechts richting 
heuveltje/doorgaande weg.  50 m verder gaat u  R 
over het bospad.. Aan de 4-sprong gaat u R 
omhoog.   
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5. Steek meteen daarna boven de doorgaande 
weg over en loop RD over het asfalt- bospad.  
Vlak daarna bij picknickbank en afvalbak gaat u R 
over het bospad. (Dit is 50 m voor grote 
parkeerplaats). Negeer zijpaden en volg RD 
(ruiterroute) de bosweg.  Na 300 m gaat u aan de 
T-splitsing L over de bosweg.  Negeer zijpaden en 
loop RD over het doodlopende bospad en  via 
wit-rode nauwe doorgang steekt u de 
spoorwegovergang over. Meteen na de 
spoorwegovergang gaat u aan de 3-sprong RD 
(W(Holtmühlen-Plfad)/A2) over het bospad.  Aan 
de ruime 3-sprong bij zitbank gaat u L (A2/W).  
Aan de 3-sprong bij volgende zitbank gaat u RD 
(A2/W).  Na 300 m bij nauwe doorgang gaat u bij 
wit-rode paaltjes R (W) het  asfaltpad omlaag.  
Loop bij zitbank RD met rechts de grote vijver 
Holzmühlensee en na 150 m passeert u links de 
Holtmühle, een mooie pauzeplek na 8,3 km.  Aan 
de T-splitsing bij wegwijzer gaat u L 
(Hospitalstraβe) over de asfaltweg. Negeer 
meteen bij verbodsbord zijweg rechts en loop RD 
de asfaltweg omhoog. (Even verder passeert u links 
een leuk huis). 
 

6. Na 600 m aan de 4-sprong bij de vergaarvijver 
van de Boschmühle en waar de dalende 
asfaltweg bij trafokast naar links buigt, gaat u bij 
verbodsbord RD (Mühlenroute) over het bospad.   
 

(Als u hier de asfaltweg RD volgt dan komt u meteen 
rechts bij de voormalige Boschmühle, die uit 1551 

stamt. Aan de rechterkant van het gebouw ziet u het 
grote waterrad).    
 

Het bospad wordt een stijgend bospad dat boven 
bij grasland naar rechts buigt. Na 300 m gaat u 
aan de T-splitsing L (fietsroute 68) de smalle 
asfalt- bosweg omhoog.  Negeer zijwegen.  
 

(Boven ziet u rechts de kerk in Rickelrath. Bijna aan 
het eind van de weg in de buurtschap Balkhoven ziet 
u rechts in weiland mogelijk veel ganzen),  
 

Na 700 m gaat u aan de  voorrangsweg L over het 
fietspad omlaag.  Na 250 m passeert u beneden 
de Rickenrather Schrofmühle.  
 

(Zie infobord bij molensteen, Voorbij het gebouw ziet 
u links het waterrad).  
 

Volg verder het fietspad. Omhoog lopend gaat u 
na 150 m, einde vangrail, aan de 4-sprong R (In 
Berg 12-20) over de smalle asfaltweg.  Na 300 m 
gaat u aan de T-splitsing R (Mühlenroute) omlaag.  
Beneden aan de 4-sprong bij elektriciteitsmast 
gaat u R (Mühlenroute)  over het bospad met 
rechts afrastering. Negeer zijpaden.  
 

(Na 100 m steekt u beneden via brug de Mühlenbach 
over).  
 

Boven aan de asfaltweg  gaat u L (Mühlen- 
Kapellenroute). Na 200 m komt u beneden weer 
bij het restaurant waar u binnen of op het terras 
aan het water nog iets kunt eten en drinken.   

 
 
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.   

 
 
 


