516. SCHWALMTAL Waldniel 12,9 km
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Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u door velden naar de mooie Hariksee. Dan wandelt u door de
mooie bossen van het Schwalmtal naar het leuke dorp Waldniel. Hier kunt u de alom bekende Kuchen
proeven.
(U kunt deze wandeling combineren met wandeling 458 tot een lengte van 25,6km).
Startadres: Café Ferne Welten, Marktstrasse 4, Schwalmtal - Waldniel
Samenstelling route: Peter en Jolanda Munnichs.

GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

12,86 km

2.50 uur

38 m

59 m

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.

blz 2 van 2

516. SCHWALMTAL Waldniel 12,9 km
1. Met uw rug naar het café gaat u L. Aan de Tsplitsing gaat u L (Lange Straβe).
Negeer
zijwegen. Voorbij huisnr. 70 gaat u R over de
parkeerplaats en volg RD het verharde pad. Na 50
m gaat u aan de 3-sprong RD over het grindpad.
Negeer zijpaden. Aan de T-splitsing vlak bij de
houten brug gaat u L. Na 50 m gaat u aan de Tsplitsing R onder het viaduct door.
Negeer
grindpad rechts en blijf het asfaltpad RD volgen.
Aan de klinkerweg gaat u R. Meteen daarna bij
verbodsbord gaat u L over de grindweg. Voorbij
loods gaat u aan de kruising L. Negeer zijwegen.
2. Steek de drukke doorgaande weg en loop RD
over de veldweg. Na 400 m, circa 100 m voor
hoge mast, gaat u R over de weg richting loods.
Negeer zijwegen. Steek de doorgaande weg en
loop RD (Hagen) over de asfaltweg. Voorbij
huisnr. 3 gaat u bij verbodsbord L over de
asfaltweg. Volg geruime tijd de smalle rechte
asfaltweg. Negeer zijweg links. De asfaltweg
wordt onverhard, die aan het eind naar rechts
buigt. Loop onder de hoogspanningskabels door
en ga RD langs de bosrand. Loop RD het bos in.
Negeer bospad links
3. Steek de doorgaande weg over naar het bord
“voetpad” en ga R over het fietspad. Na 20 m
gaat u L over het graspaadje dat meteen naar
rechts buigt. Aan de T-splitsing voor heuveltje
gaat u L. Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u
R het grasveld. Vlak daarna gaat u aan de Tsplitsing R over het grindpad. Volg het pad langs
een camping omhoog door het bos. Boven aan de
veldweg, met links een ijzeren hek (toegang
camping), gaat u RD (geel-rood/X) langs de
afrastering. Loop RD het steile pad omlaag.
Beneden aan de 5-sprong gaat u RD (geel-rood/
X).
Aan de asfaltweg gaat u L (geel-rood).
Negeer zijpad rechts.
4. Aan de T-splitsing voor de Hariksee gaat u L
langs de Hariksee.
(Als u wilt pauzeren, ga dan hier R en na 200 m komt
bij Waldhaus Hariksee. Proef eens de heerlijke
Windbeutel!. De route volgend kunt u even verder
ook pauzeren bij Tino’s Eiscafé).
Bij kasteeltje gaat u L de brug over en volg RD de
weg over de parkeerplaats. Aan het eind gaat R
langs de slagboom. Negeer meteen zijweg rechts.
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L
(Wiesenstraβe).
(Hier ligt Tino’s Eiscafé waar u het heerlijke Italiaans
ijs kunt krijgen, MMM!).
Negeer zijwegen. Aan de T-splitsing gaat u L
langs huisnr. 94. Via brug steekt de Schwalm
over. Negeer parkeerplaats rechts en neem dan

meteen de eerste asfalt- bosweg schuin R (A2).
(Hier heeft u eerder gelopen). Na 100 m gaat u R
over het bospad. Negeer zijpaadjes en dan loopt
het pad steil omhoog een heuvel op. Boven
negeert u zijpad links. Het pad buigt naar links
en dan komt u bij een hoeve waar u RD over de
grindweg loopt.
5. Meteen daarna gaat u R over de asfaltweg
onder de snelweg door. Aan de voorrangsweg
gaat u R over het fietspad. Na 50 m, tegenover
hoeve, gaat u L (geel-rood/A2) over de veldweg
langs een schuur. Waar het weiland aan de
linkerzijde ophoudt, gaat u aan de Y-splitsing L
over het graspaadje langs het weiland. Negeer
weg links naar weiland en volg het paadje
omhoog door het bos. Boven negeert u zijpaadje
links. Aan de T-splitsing voor heuveltje gaat u R.
Het paadje wordt een veldweg. Aan de
parkeerplaats gaat u R over de asfaltweg. Vlak
daarna gaat u R de grindweg omlaag.
(Halverwege deze weg ligt rechts in het bos een
oude bunker). Aan de kruising van boswegen gaat
L langs de afrastering. Blijf nu geruime tijd de
afrastering volgen. Bij afsluitboom loopt u RD
het bos in. Negeer bospad links. .
6. Aan de kruising gaat u L langs de zitbank (8,2
km) . De weg buigt naar rechts. Negeer bosweg
rechts. U loopt nu langs een weiland. Aan de
doorgaande weg gaat u R over het fietspad. Aan
de 4-sprong bij twee afsluitbomen, infobord en
parkeerplaats gaat u L (A4) over de bosweg. Aan
de ongelijke 4-sprong gaat u L. Aan de volgende
4-sprong gaat u L langs een bos met jonge
bomen. Steek via brug de snelweg over en loop g
RD door de mooie bomenlaan. De weg buigt naar
rechts en ga 20 m verder L naar de doorgaande
weg, die u oversteekt en loop dan tussen de
rood-witte paaltjes door RD over het pad Negeer
zijpaden. Bij de ingang van kasteel Haus Clee
steekt u de weg via de stoplichten rechts over.
7. Loop RD het kasteelpark binnen en loop RD
naar het kasteel. Vlak vóór het kasteel gaat u L
over het klinkerpad met rechts de vijver. Aan de
Y-splitsing voor huis gaat u R verder langs de
vijver. Aan de T-splitsing voor speeltuin gaat u R.
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L en ga
dan meteen R over het klinkerpad.
Negeer
zijpaden. Het pad buigt naar links de beek over.
Bij ijzeren hek gaat u RD de asfaltweg omhoog.
Negeer zijwegen. Aan de voorrangsweg gaat u L
richting kerk. Aan de T-splitsing gaat u L. Vlak
daarna aan de 3-sprong gaat u R en steek precies
RD de Markt over en loop RD (Marktstraβe) over
de eenrichtingsweg. Negeer zijweg rechts. Bij
huisnr. 4 komt u weer bij café Ferne Welten waar
ze o.a. heerlijke Kuchen hebben.

