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Tijdens deze vlakke en gemakkelijke wandeling, wandelt u door de velden langs het recreatiegebied 
Blauwe Lagune en door de mooie bossen naar de Poelvennsee. De terugweg gaat ook door de bossen en 
langs het Nordkanal. Onderweg staan voldoende zitbanken.  Houd in de zomer rekening met soms hoge 
begroeiing (lange broek). 
 

Startadres: Parkeerplaats bij St. Amanduskerk, Bergstraße 11 , Herongen  (Straelen). 
Herongen ligt net over de Duitse grens ten oosten van Venlo.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,08 km  3.80 uur  43 m  92 m 
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582. HERONGEN (Straelen) 15 km 
 

1.   Met uw gezicht naar de kerk, loopt u RD 
richting de kerk. Bij de kerk steekt u de 
doorgaande weg over (Bergstraße) en ga R over 
het troittoir.  Loop RD langs de Alte Kirche en 
negeer zijweg links (Am Kattenberg). Aan de  
3-sprong gaat u L (Leuther Straße). Negeer zijweg 
rechts (Pastor-Hahnen-Straße). Negeer zijweg 
links (Beekerstraße), negeer zijweg R (Pottbeek). 
Negeer zijweg rechts (Liebfrauenweg) en loop RD 
over het fietspad. Na 150 m gaat u L over de 
veldweg. Aan de T-splitsing, in de bebouwde 
kom, gaat u R.  Negeer 2 zijwegen links en volg 
de weg langs een camping.  Aan de 3-sprong bij 
bord  “Panorama Tanzcafé” gaat u L. Meteen na 
het bord “Panorama” boven de weg aan de 
kruising met bospad, gaat u R en ga dan meteen 
L het pad omhoog langs de autoweg.  Bij brug 
gaat u R en u steekt de snelweg over.  Meteen na 
de brug gaat u aan de 3-sprong RD over het 
bospad.  Negeer  zijpad rechts. Aan de T-splitsing 
voor vangrail gaat u L.   
 

2.   Steek voorzichtig de doorgaande weg over en 
loop RD (Blauwe Lagune). Na 30 m, aan de  
4-sprong, neemt u de tweede weg L (Alter 
Venloërweg), langs de zitbank.  Aan de 3-sprong 
bij woning gaat u RD. Neem dan de eerste 
veldweg R, gelegen tussen de velden.  Bij breed 
ijzeren hek buigt de veldweg naar links.  Aan de 
kruising van veldwegen gaat u R. Aan de 
volgende kruising RD.  Aan de T-splitsing gaat u 
R over de asfaltweg.  (Rechts ligt het gebied Blauwe 
Lagune). Meteen voorbij links gelegen 
parkeerplaats, gaat u bij verbodsbord L (A12).  
Negeer zijpaden en volg geruime tijd RD deze 
bosweg.  Voorbij zitbank gaat u aan de 3-sprong 
RD (Heisterweg/X). Aan de volgende 3-sprong, 
waar de asfaltweg naar links buigt, gaat u bij 
verbodsbord R.  
 

3.   Na 100 m gaat u bij bord “Naturschutzgebiet” 
R over het pad en volg het pad langs het 
natuurgebied. Aan de kruising in het bos, bij 
zitbank (6,5 km), gaat u RD (A12). Aan de  
3-sprong gaat u RD (groen/X). Negeer alle 
zijpaadjes links en bij waterstroompje 
(Schürkensbach), gaat u aan de Y-splitsing R 
(groen).  Steek de asfaltweg over en loop RD 
(X1/A5).  Negeer  ruiterpad schuin rechts. Vlak 
daarna aan de Y-splitsing, met enkele bomen in 
het midden, gaat u L. Loop RD over het bospad.  
Bij greppel loopt u het bos uit en loop dan RD 

langs de akker. Aan de T-splitsing gaat u R.  
Negeer zijwegen en dan passeert u een woning.  
Neem dan de eerste bosweg L richting 
Krickenberger Seen. Aan de kruising bij 
electrotoren gaat u RD (A5).   
 

4.   Aan de  3-sprong, voor picknickbanken en 
grote parkeerplaats (9,2 km), loopt u RD. Na 10 m 
gaat u R (A5) over het bospad.  Na 50 m gaat u 
aan de T-splitsing L langs een grasland. Aan het 
einde van dit grasland gaat u meteen R over het 
bospad.  Het pad buigt naar links door het bos.  
Aan de T-splitsing gaat u R.  Aan de 3-sprong R 
langs een open veld.  Aan de ongelijke 4-sprong 
met asfaltweg loopt u RD over het brede pad 
(ruiterroute). Ga dan L over de zeer brede 
bosweg.  Aan de T-splitsing gaat u  R.  Aan de 
ruime kruising bij zitbank gaat u L (X).   
 

5.  Let op! Bij X op de boom gaat u L over het 
eerste bospad langs dennenbomen. Voor  
kreupelhout buigt het pad naar rechts.  Aan de  
T-splitsing gaat u L richting verkeersweg. Volg de 
weg RD het bos uit. Aan de T-splitsing gaat u R. 
Steek bij verkeerslichten de weg over en ga RD 
over het fietspad. Na 30 m, net voor leuk 
vakwerkhuisje, gaat u L (Napoleonweg) omlaag.   
 

(U passeert het Nordkanaal. Dit kanaal was een 
onderdeel van het Grand Canal du Nord. Napoleon 
Bonaparte wilde een kanaal aanleggen tussen de 
Schelde, Maas en de Rijn. Sommige delen o.a. de 
Noordervaart van dit kanaal zijn gegraven, maar het 
gedroomde kanaal van Napoleon is er nooit 
gekomen. Dit gedeelte zou moeten leiden van Venlo 
naar Neuss).  
 

Aan de kruising met wegwijzers, gaat u R richting 
Herongen. (Rechts ziet u weer het kanaal). Aan de 
kruising gaat u RD richting autoweg. Het pad 
buigt naar rechts. Aan de doorgaande weg gaat u 
L onder het viaduct door en ga dan meteen L de 
smalle asfaltweg omlaag langs de snelweg die 
een eind verder naar rechts buigt. Steek de 
asfaltweg over en loop RD langs een rij 
populieren. Negeer zijpad rechts. Aan de  
kruising in Herongen gaat u R.  Negeer zijwegen. 
Aan de 3-sprong met de Leuther Straße, gaat u L. 
Negeer zijwegen en loop RD. Aan de T-splitsing 
met de Bergstraße, steekt u de doorgaande weg 
over en ga dan R (Bergstraße). Blijf de Bergstraße 
RD volgen en u komt weer bij de  
St. Amanduskerk en de parkeerplaats. 

  
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.   
 


