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Tijdens deze  vlakke en gemakkelijke wandeling in het Nettetal, dat ten oosten van Venlo-Tegelen ligt,  
wandelt u langs vier grot meren o. a langs de Wittsee waar u een vogeluitkijkhut passeert met mooi uitzicht 
over het prachtig natuurgebied. Nabij Leuth volgt een mooi stuk bos en dan komt u bij de twee meren, 
Hinsbecker Bruch en Glabbacher Bruch.  De route is zeer afwisselend en biedt mooie uitzichten op de 
meren.  Er staan veel zitbanken onderweg en u passeert ook enkele restaurants.  Voor vogelspotters, m.n. 
bij de Wittsee, is dit een ideale wandeling. Neem in elk geval uw fototoestel mee. 
 

Startadres: Restaurant Secretis, Schlöp 10, Nettetal. 
Parkeer rechts van het restaurant op de parkeerplaats.  Nettetal ligt ten oosten van Tegelen/Venlo. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,72 km  2.30 uur 16 m  17 m 

 
Samenstelling route: Peter en Jolanda Munnichs. 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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555. NETTETAL 11,7 km 
 

1. Met uw rug naar de voorkant van het restaurant 
gaat u R en meteen daarna aan de kruising gaat u  
R en u passeert even verder links (nr. 2) de mooi 
gerestaureerde rijksmonumentale voormalige 
hoeve (2e helft 18e eeuw)  en rechts (nr.  1) de 
rijksmonumentale voormalige carréboerderij 
genaamd de Merzhof (17e/18e eeuw). Na 250 m, 
voorbij rij knotwilgen,  gaat u bij trafokast R over 
het graspad met rechts (even) de bosrand.  
Negeer zijpaden.  Na 400 m gaat u voor woning 
(nr. 17) R over de smalle asfaltweg met rechts een 
rij knotwilgen. Na 200 m gaat u aan de 4-sprong L 
over de veldweg, die een bosweg wordt met links 
de bosrand en rechts een weiland.  Na 150 m gaat 
u aan de 3-sprong RD met rechts de bosrand en 
links een plantage/weilanden/akkers. Aan de T-
splitsing, hoek bosrand, gaat u L over de 
veldweg/graspad. Aan de asfaltweg gaat u R. Na 
300 m, voorbij plaatsnaambord Sassenveld. 
passeert u links de NABU Naturschutzhof Nettetal 
met de mooie dakpannenzijgevel.  
 

(Als de Naturschutzhof geopend is, dan kunt een 
rondje lopen door de achtergelegen natuurtuin met 
de vele planten, die u kunt kopen. Zeker even doen). 
 

Loop RD (W) en ga over het rechts gelegen 
grindpad lopen met links de smalle asfaltweg. 
 

(Links in de verte ziet u de tweelingtorens van de St. 
Sebastianuskerk in Lobberich. Even verder passeert 
u links de Thoneshof  (nr. 196)).   
 

2. Na 600 m, meteen voorbij de grote hoeve 
Brockerhof, gaat u aan de kruising bij wegwijzer 
en fietsknooppunt 12 R (3/61)  over de smalle 
asfaltweg/fietspad richting Wittsee. Loop over het 
links gelegen grindpad. Na 100 m passeert u een 
brug, 2 picknickbanken en een stuk spoorrails en 
loop dan verder RD over het traject van de 
voormalig spoorlijn Kempen-Kaldenkirchen 
(1867- 1982) dat door de Wittsee liep, die deels 
door turfwinning ontstaan is. Loop over het links 
gelegen grindpad met links en rechts de Wittsee. 
Na ruim 300 m gaat u aan de 4-sprong bij twee 
picknickbanken, wegwijzer en korfschansmuur R 
(X/geel-rood) over de grindweg richting 
Leuth/Wittsee. Aan de 3-sprong, bij zitbank en 
bomen in het midden, gaat u L (geel-rood/W) over 
het pad met links weilanden en rechts de 
bosrand.  150 m verder bij brug buigt het pad 
naar rechts. (Bijna 100 m verder  passeert u links 
een heel mooie minigolfbaan). Aan de T-splitsing, 
voor grote parkeerplaats en bij ingang 
minigolfbaan, gaat u R (geel-rood/X) over de 
asfaltweg met rechts een camping.  Na ruim 50 m 
gaat u,  aan het eind van de links gelegen grote 
parkeerplaats en bij 2 infoborden, L (geel-

rood/W/Netteseen) over de asfaltweg met links de 
grote parkeerplaats. 
 

(Als u hier RD loopt komt, dan komt u meteen bij het 
mooie terras van café/restaurant De Wittsee).   
 

Na 100 m, bij wit-rode nauwe doorgang, loopt u 
bij verbodsbord RD over de asfalt- bosweg, die 
een  grindweg wordt met links de volgende 
camping en na ruim 100 m loopt u vlak langs de 
Wittsee.  Negeer zijpaden en blijf geruime tijd het 
(grind)pad RD langs de Wittsee, een van de 10 
NetteSeen en waar doorheen de Nette stroomt, 
volgen.   
 

(U passeert de nodige zitbanken, allemaal 
genietplekjes. De kans is groot dat u hier ook de 
nodige vogelspotters met fototoestellen met grote 
zoomlenzen tegenkomt. Na 500 m passeert u links 
een prachtig nat- moerasgebied).   
 

Na 600 m aan de 3-sprong, bij houten brug en 
scheef staande treurwilg, gaat u RD richting 
Leuthermühle met links het prachtige nat-
moerasgebied dat een geliefde plek bij 
vogelspotters is.   
 

3. Na 150 m passeert u links een vogeluitkijkhut, 
waar u boven schitterend uitzicht heeft over het  
natte- moerasgebied waar meestal veel vogels 
vertoeven. (Zeker even boven gaan kijken).  Volg 
verder het grindpad langs de Nette/Wittsee. Aan 
de Y-splitsing gaat R (geel-rood/A3/X) verder 
langs de Nette.  
 

(100 m verder ziet u links de St. Lambertuskerk in het 
dorp Leuth. 200 m verder passeert u links twee 
zitbanken en een infobordje over de Krickenbecker 
Motte, die hier links in het weiland heeft gestaan en 
die voor het eerst begin 12e eeuw is genoemd. Zie 
infobord)    
 

Na 400 m, voor brug, buigt het pad  naar links en 
wordt een asfaltpad. Steek heel voorzichtig de 
doorgaande weg  over en loop RD over de 
asfaltweg, die meteen bij het Seminarhaus 
Leuthermühle naar links buigt.  
 

(De Leuthermolen (16e eeuw) produceerde tot 
1932 lijnzaad  en tot 1966 werd er graan gemalen. Ze 
is de enige molen op de Nette die nog een intact 
waterrad buiten heeft. Sinds 2017 wordt de 
Leuthermolen geëxploiteerd als seminariehuis).   
 

Meteen daarna bij infobord “Naturerlebnis 
Krickenbecker Seen” en bij grote parkeerplaats 
gaat u R (geel-rood/X/A3/W/Leuther Mühlen-pfad)  
over het grindpad met rechts de bosrand.  Na 300 
m bij zitbank buigt het grindpad haaks naar links 
en wordt een smalle asfaltweg.  
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100 m verder aan de 4-sprong gaat u R (geel-
rood/X/A3/W) over de smalle asfalt- bosweg, die 
na 150 m boven naar rechts buigt met rechts de 
bosrand. Na ruim 300 m passeert u een leuk huis 
(Tuschemuhle) en wordt de asfaltweg een 
bosweg, die na 250 m bij zitbank en 
paardenweiland naar links buigt.   
 

4. Na bijna 400 m, waar het grindpad een bocht 
naar links en rechts maakt, gaat u bij zitbank en 
afvalbak R over het smalle bospad. (U  verlaat hier 
de gemarkeerde wandelroutes). Na 300 m gaat u 
aan de T-splitsing R het bos- grindpad omlaag.   
Let op! Waar het pad na 600 m nabij links gelegen 
grote manege een haakse bocht naar links maakt, 
gaat u bij rode stip op boom R over het smalle 
bospaadje, dat na 50 m naar rechts en links buigt.  
Volg nu het kronkelend bospaadje met even 
verder rechts mooi broek- natbos. Aan de  T-
splitsing gaat u R over het grind- bospad met 
links de doorgaande weg en even verder buigt 
het pad naar rechts. Negeer zijpaden. Na 200 m 
gaat u aan de 3-sprong R (A3/5/W/Leuther 
Mühlen-pfad). Negeer zijpaden links en blijf 
geruime tijd het bospad RD volgen.   
 

5. Na 700 m gaat u aan de T-splitsing bij 
infobordje “Entstehen des Seen” L.   
 

(Als u hier R gaat, dan heeft u meteen op platform 
mooi uitzicht over de Schroksee).   
 

Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing R (A3/5/ 
W/Leuther Mühlen-pfad) over de asfaltweg, die  u 
geruime tijd RD (Schloβallee) volgt met rechts 
aan de bosrand de Schroksee en links aan de 
bosrand het park van het conferentiecentrum 
Krickenbeck. Na bijna 600 m passeert u bij 
vangrail links het omgrachte Schloss 
Krickenberg (13e eeuw) met de mooie toren, zie 
infobord.  
 

(Als u hier bij infobord R gaat, dan komt u na 100 m  
bij de Sint Rochuskapel (eind 17e eeuw) die nabij de 
Nette in het bos staat).  

Blijf de asfaltweg RD volgen met even verder 
links het meer Glabbacher Bruch en rechts het 
meer Hinsbrucker Buch, die een onderdeel zijn 
van de Krickenbecker Seen. 
 

(Links in de verte ziet u boven op de Taubenberg de 
bijna 29 m hoge uitkijktoren (wandeling 572). Bij 
brug, verbinding tussen de twee meren,  passeert u 
zitbanken, genietplekjes). 
 

Aan het eind van de meren gaat u bij infoborden 
R over het betonnen pad met links de grote 
parkeerplaats. Bij ingang van de glazen uitbouw 
van het infocentrum Krickenbecker Seen gaat u 
L. 
 

(Het bezoekerscentrum is zeker een bezoekje waard. 
In het centrum zijn o. a. een beverburg en veel 
opgezette vogels te zien.   
 

Als u bij binnenkomst in de glazen uitbouw meteen R 
door de deur gaat, dan komt u via trap bij platform 
waar u mooi uitzicht heeft over het meer Hinsbrucker 
Buch).  
 

Vlak daarna gaat u bij infobord R over de 
asfaltweg en u passeert na 100 m rechts 
restaurant Krickenbergersee. Na 300 m, voorbij 
grote parkeerplaats en waar de asfaltweg haaks 
naar links buigt, gaat u bij verbodsbord RD (X/A3) 
over de licht stijgende grind- bosweg, die u 
geruime tijd RD volgt. Na 500 m, aan de T-
splitsing aan de rand van Hinsbeck, gaat R over 
de asfaltweg en negeer meteen bij zitbank 
grindpad scherp links.  Na 200 m gaat aan de 3-
sprong voor bloemisterij (2020) R (An Haus 
Bey/Leuther Mühlen-pfad) over de smalle 
asfaltweg, die na bijna 400 m bij picknickbank 
naar links buigt. Na bijna 700 m gaat u R 
(X/W/Leuther Mühlen-pfad) over de smalle 
doodlopende asfaltweg. Steek de doorgaande 
weg over en u komt weer bij de sponsor waar u 
nog iets kunt eten of drinken. 
 
 

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.   
 


