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Tijdens deze grensoverschrijdende boswandeling met toch wat hoogteverschil wandelt u door het mooie 
Brachterwald en passeert u enkele fraaie vennen. De terugweg gaat door Natuurgebied De Maasduinen 
langs vennen en een zandgroeve. In de route zitten enkele korte maar steile hellinkjes. Er staan enkele 
zitbanken onderweg. Aan het eind van de wandeling passeert u de 3,5 hectare grote Sequoiafarm.  Na 5,2 
km kunt pauzeren bij de uitspanning de Mariahoef, een mooie pauzeplek met terras. (In de winter alleen op 
zondag open). Aan het van de wandeling kunt u bij Waldhaus Galgenven nog iets eten en drinken.   
 

Startadres: Waldhaus Galgenven, Knorrstraβe 77, Nettetal – Kaldenkirchen. 
 
Parkeer rechts van het restaurant op de parkeerplaats.  Nettetal ligt ten oosten van Tegelen/Venlo. U bereikt het 
restaurant alleen vanuit Kaldenkirchen. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,90 km  2.25 uur  44 m  47 m 
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587. NETTETAL 10,9 km 
 

(De markering Galgenvennroute wordt afgekort als (GV). 
 

1. Met uw rug naar het restaurant gaat u L 
(groen/geel) over de brede bosweg.  Aan de 4-
sprong gaat u RD (groen/geel).  Negeer zijpad 
scherp rechts. 100 m verder bij bord 
“Naturschutzgebiet” gaat u  L (A2) over het 
bospad. 10 m voorbij houten vlonder, waarop u 
mooi uitzicht heeft op het Galgenven, houdt u R 
(GV) aan.  Aan de brede bosweg, die u net 
verlaten heeft, gaat u L.  Neem de eerste bosweg 
L (ruiterroute).  Na 50 m gaat u aan de Y-splitsing 
L. De bosweg buigt naar links met aan de linker 
zijde een open veld.  Negeer een zijpaden. Aan de 
volgende Y-splitsing, met boom in het midden, 
gaat u R. Aan de T-splitsing L (ruiterroute).  Na 
100 m gaat u R over de bosweg.  Aan de kruising 
met bospad gaat u RD (GV).   
 

2. Aan de T-splitsing gaat u R (GV) over de 
bosweg.  Aan de kruising bij zitbank RD (GV). U 
passeert mooie vennen. Voorbij een zitbank gaat 
u kruising R over de bosweg, die u geruime tijd 
RD volgt.  Na 500 m gaat u aan de 3-sprong bij 
bord “Naturschutzgebiet” scherp R over de 
bosweg.  Na 100 m gaat u L (A4) over de bosweg.  
Negeer zijweg rechts. Aan de kruising bij 
afgezaagde boom gaat u L (groen). Let op! U 
passeert een heidegebied en picknickbank en ga 
dan 5 m verder R over het begroeid pad langs een 
jong sparrenbos. (Het pad is onduidelijk maar het 
heidegebied is dus nog rechts van u). Aan de 3-
sprong bij hoogzit gaat u RD. Aan de T-splitsing 
gaat u L.  Neem de eerste bosweg R (groen).  
 

3.   Aan de kruising gaat u L. (U verlaat de groene 
route).  De bosweg wordt een smal pad. Let op!  
Rechts ziet u een pad dat parallel loopt aan het 
pad waarover u loopt.  Ga hier R naar het rechts 
gelegen pad en volg dit naar L (wit-rood).   200 m 
verder loopt u bij bordje R (GV) het steile pad 
voorzichtig omlaag. Beneden aan de kruising 
gaat u RD de heuvel omhoog en u loopt  
Nederland binnen. Loop boven RD over de 
heuvelkam. Aan de Y-splitsing gaat u R het steile 
paadje omlaag.  U loopt even door een groen 
veldje met picknickbank. Voorbij de picknickbank 
gaat u aan de T-splitsing L (16) en volg het pad 
richting bosrand. Aan de T-splitsing bij 
wandelknooppunt (wkp) 16 gaat u L (22) over de 
veldweg. Aan de 3-sprong bij zitbank en wkp 22 
gaat u R (1).  
 

 4. Aan de 4-sprong bij wkp 1 gaat u R (2/ 
Bosheideweg).  
 

(Hier ligt de uitspanning de Mariahoef, een mooie 
pauzeplek met terras na 5,2 km lopen ( In de winter 
alleen op zondag open)).  

 

Bij huis Bergzicht buigt de weg naar links (72).  
Bij wkp 2 gaat u RD (3). Voorbij het witte huis 
Hoeve Winkedries (huisnr. 18) gaat u R (pijl) over 
de veldweg. Aan de kruising bij wkp 3 gaat u RD 
(17) naar het bos.  Aan de 3-sprong bij zitbank en 
wkp 17 gaat u RD (20) over het bospad en volg 
het pad omhoog. Boven aan de kruising, met 
rechts een trap, gaat u L (GV).  Aan de 3-sprong 
gaat u L het paadje omhoog. (U verlaat GV). Volg 
het kronkelende bospaadje en loop dan 
voorzichtig het steile pad omlaag.  Beneden gaat 
u L over de bosweg.  Aan de T-splitsing gaat u R  
(23) over de asfaltweg. U passeert de ingang van  
bungalowpark Droompark Maasduinen.  
 

5. Volg verder de asfaltweg. Na 200 m voorbij  
breed ijzeren hek en trafohuisje gaat u L het steile 
bospaadje omhoog. Boven gaat u rechts over de 
heuvelkam. Aan de grindweg bij zitbank en wkp 
19 gaat u L (5).  Na 50 m gaat u bij afsluitboom L 
(pijl) over het pad. Beneden negeert u zijpad 
scherp rechts. Aan de ruime 3-sprong gaat u R 
(pijl) tussen twee vennen door.  Vlak voor breed 
ijzeren hek (Ingang groeve) gaat u R richting  
heuvel.  50 m verder gaat u L het zeer steile pad 
omhoog.  
 

(Boven wordt het klimmen beloont met een prachtig 
uitzicht op de vennen).  
 

Loop RD over de veldweg en waar deze naar 
rechts buigt, gaat u RD over het bospaadje langs 
de groeve.  Op de hoek, waar de afrastering naar 
links buigt, gaat u RD over het bospad. Aan de 
kruising in het bos gaat R over de veldweg langs 
een weiland.   
 

6. Aan de T-splitsing gaat u L (wit-rood).   
 

(U loopt nu precies over de grenslijn van Nederland 
en Duitsland).  
 

Negeer zijpad links. Let op! 20 m voorbij rechts 
gelegen open natuurgebied gaat u voorbij 
grenspaal nr. 441 R.  Meteen daarna aan de T-
splitsing gaat R. Negeer meteen zijpad rechts.  U 
bent weer in Duitsland. Aan de 3-sprong bij bord 
Naturschutzgebiet gaat u RD (GV) (Aan de boom 
hangt een wit bordje met tekst “blieb auf den 
wegen”). Aan de ruime kruising bij zitbank gaat u 
RD (GV). Aan de volgende kruising loopt verder 
RD (GV). Na bijna 50 m gaat u L over het bospad. 
Het pad buigt naar rechts en links. 30 m verder bij 
jonge dennenboompjes gaat u R (rode stip op 
dikke boom).  Het bospad buigt naar links en 
wordt een graspad. (Het gras kan hier hoog staan). 
U passeert een hoogzit en blijf RD lopen.  Aan de 
T-splitsing gaat u R over de bosweg.   
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Aan de 4-sprong neemt u de tweede weg R. (Dus 
de asfaltweg).   
 

(Hier ligt de 3,5 hectare grote Sequoiafarm  In het 
arboretum staan o.a. mammoetbomen, 
watercipressen en meer dan 400 andere zeldzame 
boomsoorten. De Sequoiafarm werd door het 
tandartsechtpaar Ernst J. Martin en Illa Martin in 
1948 opgezet. In 1950 en 1951 werden de eerste 
grotere aantallen Sequoiadendron ingezaaid.  Het 
park is sinds 2013 in bezit van de 
stichting Sequoiafarm e.V, waarin vrienden van 
mammoetbomen zich gezamenlijk inzetten voor de 
instandhouding van dit arboretum. In het park staat 

ook de kustmammoetboom (Sequoia sempervirens), 
de hoogste boom ter wereld. De boom kan tot meer 
dan tweeduizend jaar leven.  In Europa wordt tot nu 
toe, na circa 150 jaar van groei, een hoogte gehaald 
van 40 meter. De hoogste Amerikaanse 
kustmammoetboom is de Hyperion, die verschillende 
eeuwen oud en 115½ m hoog is. Open van 10 -
17.uur van 1 april tot eind okt. en op zon- en 
feestdagen). 
 

Aan de volgende 4-sprong gaat u R en u komt 
weer bij het restaurant, de sponsor van de 
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken.

 
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.   

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hyperion_(boom)

