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Tijdens deze vlakke en gemakkelijke waterwandeling in het Nettetal, wandelt u langs het meer 
Ferkensbruch en de Wittsee, naar de rand van Leuth. Dan door de bossen en langs de Nette naar een mooi 
natuurgebied met uitkijkhut.  De route is ook prima bij nat weer te doen.  Onderweg staan wel 33 zitbanken 
en na 8 km kunt u pauzeren bij restaurant Birkenhof (Dagelijks open vanaf 11.30 uur).  De wandeling is erg 
afwisselend en niet vermoeiend.   U kunt de route inkorten tot 9 km.           
 

Startadres: Ristorante La Caverna, Sassenfeld 54, Nettetal (Sassenfeld).  
(Parkeer in de buurt). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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576. NETTETAL 14,2  km – 9 km 
 

1. Met uw rug naar het restaurant gaat u L. 
Meteen daarna gaat u R langs de Pestkapelle  
St. Rochus en langs huisnr. 48. Loop over het 
rechts van de weg gelegen voetpad. Negeer 
zijwegen. Bij huisnr. 29 volgt u RD de asfaltweg. 
Let op! 250 meter verder gaat u voorbij huisnr. 18 
R over het pad en via brug steekt u het riviertje de 
Nette over en ga dan meteen R tussen de 2 beken 
door. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R (A2). 
Bij de volgende  zitbank buigt het pad links de 
brug over en volg het pad langs de Nette, een 
zijriviertje van de Niers, die in de gemeente 
Gennep in de Maas stroomt. Steek bij volgende 
brug de asfaltweg over en ga L over het grindpad.  
Na circa 50 m, net vóór zitbank, gaat u schuin R 
over het bospaadje.  Aan de T-splitsing R over de 
smalle asfaltweg.  Aan de 3-sprong bij bordje 
“voetpad” gaat u  RD (geel-rood) over de bosweg.    
 

2.   Voorbij parkeerplaats gaat u aan de verharde 
4-sprong R (geel-rood).  Negeer zijpaden en volg  
geruime tijd dit half verharde pad.  Na bijna 1 km  
gaat u aan de 4-sprong bij wegwijzer en 
picknickbanken RD (X1).  Aan de T-splitsing bij 
zitbank gaat u L (geel-rood). Aan de volgende  
T-splitsing, voor parkeerplaats, gaat u R over het 
grindpad. Na 50 m, net voorbij 2 infoborden, gaat 
u L (geel-rood) over de asfaltweg, u passeert een 
rood-witte doorgang. De asfaltweg wordt een 
bospad en dan loopt u langs de Wittsee, waar de 
Nette doorheen stroomt. Aan het einde van het 
meer aan de 3-sprong bij zitbank, gaat u L (blauw) 
over het smalle pad langs de afrastering. Aan de 
asfaltweg gaat u R (blauw).  Aan de 4-sprong, met 
links een veldweg, loopt u RD. De asfaltweg buigt 
naar links en voorbij ijzeren hek gaat u R (blauw) 
over de veldweg, langs de groene afrastering.   
 

3. Na geruime tijd gaat u aan de T-splitsing L over 
de asfaltweg.   
 

(Degene die 9 km loopt, gaat hier R over de veldweg 
en volg dan het bospad. Aan de T-splitsing voor de 
Nette gaat u R. Ga nu verder bij **** in punt 5).    
 

Na 30 m gaat u R over de smalle asfaltweg. Steek 
de doorgaande weg over en ga L over het 
fietspad. Aan de kruising gaat u R (Hohe Driesch) 
en volg geruime tijd deze rustige weg. Negeer 
zijweg rechts.  Voorbij zitbank loopt de weg langs 
de bosrand. Negeer bospad rechts. 100 meter 
verder  gaat u aan de 4-sprong L over de 
veldweg.  Aan de 3-sprong gaat u L.  Steek de 
doorgaande weg over en ga L over het fietspad.  

Na 20 m gaat u bij verbodsbord R.  Na 25 m gaat 
u aan de 3-sprong RD over de onverharde 
bosweg.  
 

(U  loopt hier over het terrein van een voormalig 
vliegveld. U kunt L een pad inlopen naar een oud 
stuk hangaar).   
 

Negeer zijpaden. Aan de T-splitsing gaat u R over 
de brede grindweg.   
 

4.  Aan de kruising, voor het restaurant 
Birkenhof, een mooie pauzeplek, gaat u R over de 
asfaltweg. Steek de doorgaande weg over en loop 
RD over het pad, dat meteen naar links buigt 
langs het bord “Landschaftsschutzgebiet”.  (Het 
pad is door hoge begroeiing soms moeilijk te zien 
20/6/2019).  Negeer zijpaden. Aan de T-splitsing 
gaat u L langs een zitbank. Aan de 3-sprong, bij 
zitbank, gaat u RD (blauw) langs een 
manegeweide. Aan de 4-sprong, bij zitbank en 
bord Naturschutzgebiet, gaat u R (blauw/geel-
rood). Negeer zijpaden en blijf langs de 
manegewei lopen. Het pad loopt door het bos en 
volg dan, bij woning, RD de smalle asfaltweg 
langs een grote akker.  De asfaltweg weg loopt 
even door het bos. Aan de kruising bij bord 
Naturschutzgebiet L (blauw/geel-rood). Voor 
ijzeren hek en bij zitbank buigt het pad naar 
rechts, langs een rood-wit paaltje.  Bij infobord 
aan  parkeerplaats gaat u L en na 10 m gaat u R.   
 

5. Steek de doorgaande weg over en loop RD 
(blauw/geel-rood) over het asfaltpad. U loopt nu  
geruime tijd een mooi stuk langs de Nette en 
negeer zijpad rechts.  **** Volg het pad, tussen de 
Nette en een mooi ven door, tot bij de uitkijkhut. 
(Vanaf de uitkijkhut heeft u prachtig uitzicht over het 
natuurgebied). Volg verder het pad en ga dan L  de 
brug over en volg RD (blauw/geel) het bospad. 
Aan de T-splitsing L (blauw/geel) over de bosweg.  
Aan de 3-sprong met doodlopende weg gaat u R 
(blauw/geel).  Aan de volgende 3-sprong gaat u R 
(oranje) richting Naturschutzhof. Negeer zijpaden. 
Aan de kruising, bij zitbank aan de bosrand, gaat 
u RD over de grindweg.   
 

6. Aan het einde van de grindweg, bij grote hoeve 
gaat u R (geel) over het pad langs de weg.  Volg 
geruime tijd het pad en negeer zijweg links 
(Sassenfeld).  Steek het fietspad over en loop RD 
(Sassenfeld) over de asfaltweg.  Negeer zijwegen 
en volg ruim 1 km deze rustige weg langs enkele  
huizen. U komt weer bij het restaurant.   

  
Samenstelling route: Peter en Jolanda Munnichs.  
 
Auteur: Jos Wlazlo.   
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