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Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u door velden en bossen naar het stadje Born met oud centrum. 
Dan een mooi stuk langs de prachtige Bornersee. De terugweg gaat een stuk door het bos langs de 
Heidweiher en het dorp Amern.  Als laatste passeert u de mooie Hariksee. Halverwege kunt u pauzeren bij 
Gastronomie Am Heidweiher (Geopend vanaf 15.00 uur, zondag 09.00 uur).  Aan het eind is nog een fijn 
terras om wat te drinken. De Mühlrather Mühle is nog een werkende watermolen.  
 

Startadres: Restaurant – Hotel Mühlrather Mühle, Am Hariksee 2, Schwalmtal. 
(Voor navigator kunt u Damer Straβe intypen). 
 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,93 km  2.25 uur  24 m  53 m 
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517. SCHWALMTAL (Hariksee) 10,9 km  
 

1. Vanaf de parkeerplaats steekt u de doorgaande 
weg over en loopt u  RD (Mühlrather Hof) over de 
asfaltweg langs de Mühlrather Hof.  Volg geruime 
tijd de asfaltweg, die een (bos)weg wordt langs 
en door het bos.  Negeer zijwegen.  Na 750 m gaat 
u aan de T-splitsing R. Steek het beekje de Laarer 
Bach over en ga aan de T-splitsing voor 
heidegebied R.  Volg geruime tijd de weg. Na 600 
m steekt u via brug de Schwalm over en volg dan 
RD de veldweg omhoog. Boven aan de T-splitsing 
bij huis gaat u L over de veldweg, die een eind 
verder een bosweg wordt.  Negeer bosweg 
rechts.  Aan de kruising RD (X/A10/geel-rood).   
Aan de 3-sprong gaat u L (X/geel-rood) en even 
verder loopt u langs de Schwalm. Aan de 3-
sprong gaat u RD over de smalle asfaltweg.    Aan 
de kruising bij zitbank en brug gaat u RD verder 
langs de Schwalm.   
 

2.   U passeert twee zitbanken. Aan de kruising bij 
volgende brug en bij picknickbank loopt u RD 
over de smalle asfaltweg.  Voor de Bornermühle 
buigt u de asfaltweg naar rechts en steekt u via 
brug het beekje Kranenbach over en volg RD (X) 
het pad.  Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R 
(A4) over het grindpad.  Aan de kruising bij 
zitbank gaat u L over de asfaltweg en u loopt 
Born binnen. (Links ligt nog een stuk spoorlijn). Aan 
de 3-sprong met boom in het midden gaat R.  
Voorbij het kerkplein, waar zitbanken staan en 
voor bij de St Peterkerk gaat u aan de 3-sprong R 
richting Borner See.  Aan de kruising bij 
speeltuintje gaat u RD over het grindpad. 
 

3. Aan de T-splitsing bij 2 zitbanken gaat u L 
(geel-rood/A4) met rechts de Borner See   U 
passeert enkele zitbanken.  Aan de T-splitsing bij  
brug gaat u L.  (Let op voor overstekende kikkers).  
Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u R (geel-
rood) omhoog richting Strandbad.  De weg loopt 
door het bos en aan de 3-sprong loopt u RD 
(geel-rood) richting Schwalmtal.  Na 400 m 
passeert u een zitbank en volg verder de rechte 
bosweg.  Negeer brede bosweg schuin links 
omhoog. Steek de asfaltweg over en loop RD 
richting Brüggen.  Na 200 m passeert u 
Gastronomie Am Heidweiher, waar een prachtig 
terras aan het water is.  Loop door tot aan de 
voorrangsweg.   

4.   Aan de voorrangsweg (K2/Kasender Straβe) 
gaat u L over het fietspad.  Na ruim 50 m gaat u 
bij bord Naturschützgebiet R over het begroeide 
bospad.  Negeer bospad rechts en dan buigt het 
pad naar rechts langs een schutting.  Aan de 
kruising gaat u R. Aan de 3-sprong bij de bosrand 
gaat u R langs de bosrand en manegeweide en 
met ven verder rechts de Pferdeweiher (meer).     
Circa 20 m vóór de doorgaande weg gaat u L over 
het bospad. Ga dan meteen R en steek de 
doorgaande weg over en loop RD over de 
veldweg met rechts de bosrand. (Even verder ziet 
u rechts de Heideweiher). Beneden aan de 
asfaltweg gaat u L langs  huisnr. 14.  Negeer bij 
huisnr. 6 veldweg links. Bijna 300 m verder gaat u 
aan de ongelijke 4-sprong bij elektriciteitsmast R 
(Pletschweg).  Na  100 m steekt u de Kranenbach 
over en ga na de volgende 100 m meteen voorbij 
de waterzuivering Zentralklaranalge Schwalmtal-
Amers L over de smalle weg langs een zitbank.   
 

5.   Via viaduct loopt u onder de doorgaande weg 
door. Steek in Amern de asfaltweg (Ringstraβe) 
over en ga L over het trottoir. Na 50 m gaat u aan 
de 3-sprong R (Kolpingstraβe). Aan de T-splitsing 
voor de Grabeskirche St. Anton gaat u L langs 
huisnr. 6.  Negeer zijweg links.  Vlak daarna gaat 
u aan de 3-sprong R (An St. Anton) over de 
smalle klinkerweg. Steek de klinkerweg over en 
blijf RD lopen.  Aan de kruising met rechts 
Hoferland gaat u RD (Maximilian-Kolbe-Straβe).  
Aan de 3-sprong RD en vlak daarna bij huisnr. 30 
buigt u de weg naar links met rechts een grote 
akker.  Na 50 m gaat u R over de smalle weg 
gelegen tussen akkers.  Na 500 m gaat u aan de 
T-splitsing L.   
 

6.  Aan de volgende T-splitsing gaat u R richting  
bos.  U passeert een zitbank en negeer inrit links 
(Heidkamp) en u loopt het bos in.  Aan de 3-
sprong met de voorrangsweg gaat u R richting 
Brüggen.  Negeer zijweg links (Harikseeweg).  
Waar na 200 m de asfaltweg naar rechts buigt, 
gaat u RD (geel-rood/X) over het grindpad langs 
de Hariksee.  Negeer zijpad rechts en loop tussen 
twee mren door.  Aan het eind loopt RD naar het 
terras van de Mühlrather Mühle waar u nog iets 
kunt eten of drinken. Ga L naar de parkeerplaats.  

 
Samenstelling route: Peter en Jolanda Munnichs. 
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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. 


