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Tijdens deze  vlakke en gemakkelijke wandeling in het Nettetal wandelt u in een half uurtje naar het mooie 
natuurgebied rond de Wittsee.  Dan loopt u langs bosranden en door velden naar het meer Ferkensbruch, 
waar twee restaurants liggen om te pauzeren (Elbers en Lüthemuhle). Dan loopt u over bospaden en 
rustige wegen terug.  Onderweg staan voldoende zitbanken.  Aan het eind is een knus terras met mooie 
tuin. 
 

Startadres: Hofcafé Alt-Bruch, Am Altenhof 22, Nettetal.  Parkeer 50 m links van het restaurant op de ruime 
parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,43 km  2.45 uur  20 m  44 m 
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611. NETTETAL 12,4 km 
 

1. Met uw rug naar het restaurant of parkeerplaats 
gaat u R. Aan de T-splitsing gaat u R.  Aan de 4-
sprong gaat u bij verbodsbord L over weg langs 
de akkers.  Na 250 m gaat u  R over de zandweg 
met links de bosrand. Aan de T-splitsing L over 
de asfaltweg.  Na 200 m gaat u aan de 4-sprong R 
over het fiets-voetpad.  Na 500 m steekt u via 
viaduct de snelweg A-61 over en volg verder het 
pad.  Aan de 4-sprong gaat u RD met links de 
buurtschap Busch. Steek na bijna 500 m de 
doorgaande weg (Busch/K3) en ga L over het 
fietspad.  
 

(Voordat u de doorgaande weg oversteekt heeft u 
rechts mooi zicht op de grote plas Kolberweide).  
 

Na 10 m gaat u R over de veldweg.  Na 50 m aan 
de 3-sprong L  langs enkele huizen.  Aan de 4-
sprong gaat u  RD (Bruchstraβe) over de 
asfaltweg.   
 

2. Na 500 m meteen voorbij rechts gelegen smal 
bos gaat u bij zitbank R (blauw) over het pad met 
rechts de bosrand.  Na bijna 250 m gaat u aan de  
T-splitsing bij zitbank (mooi plekje)  en  vlak voor 
de Wittsee L (blauw/oranje) met rechts de 
Wittsee, waar door de Nette stroomt.   Volg nu 
geruime tijd het pad langs de Witt See. Na bijna 
500 m  gaat u aan de 3-sprong R de brug over en 
volg het pad.   
 

(Links heeft u uitzicht op het prachtige natuurgebied 
met de vele watervogels).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L (blauw/oranje).  Na 
100 m gaat u aan de 3-sprong met doodlopende 
bosweg R (blauw/oranje).  Na bijna 100 m gaat u 
aan de volgende 3-sprong R (oranje) over het 
grindpad.  
 

(Hier aan de 3-sprong kunt u rechts even naar het 
Mosselven kunt gaan kijken).   
 

Negeer  zijpaden.    
 

3. Na bijna 600 m gaat u aan de kruising bij 
zitbank L met links de bosrand.  Negeer zijpaden. 
Aan de asfaltweg gaat u R (Sassenfeld).  Aan de 
3-sprong bij de hoeve Stemmeshof gaat u RD 
(oranje) over het pad langs de weg.  Na ruim 300 
m gaat voorbij de Brockerhof  aan de 3-sprong L 
(Sassenfeld 193-195). (U verlaat de oranje route).  
Negeer Privatweg rechts richting Thoeneshof en 
volg RD de veldweg.  Na 400 m gaat u aan de T-
splitsing R over de asfaltweg.  Aan de ongelijke 4-
sprong gaat u RD en na 10 m gaat u aan de 3-
sprong in de buurtschap Sassenfeld R.  Na 50 m 
aan de 4-sprong L langs huisnr. 119.  Na 100 m 
gaat u aan de 3-sprong meteen voorbij huisnr. 13  
R.  Na 50 m tegenover huisnr. 109 gaat u L over 
het graspad langs de afrastering.  

(U passeert een boerderij met vriendelijke boer die 
graag een praatje maakt).  
 

Volg verder het graspad. Aan de 4-sprong gaat u 
R over de asfaltweg.  
 

4. Aan de 3-sprong bij de witte Pestkapelle St 
Rochus gaat u R/RD. 
 

(De Pestkapelle is een herinnering aan de pest in 
Lobberich. Tijdens de 30 Jarige Oorlog (1618-1648)   
werd het dorp in 1635/1636 getroffen door een 
hevige pestepidemie).  
 

U passeert meteen rechts Strandhaus Elbers, een 
mooie pauzeplek. (De volgende pauzeplek de 
Lüthemuhle passeert u 200 m verder). Negeer 
meteen zijweg rechts en volg het voetpad langs 
de weg met links het meer Ferkensbruch. (U 
passeert rechts de Lüthemuhle eveneens een 
mooie pauzeplek).  
 

(De molen was reeds in 1419 in gebruik en werd tot 
1945 stilgelegd)..  
 

Een eindje verder steekt u via brug de Nette over. 
Meteen na de brug gaat u L over het pad met 
links de Nette, een zijriviertje van de Niers, die in 
de gemeente Gennep in de Maas stroomt. Voor 
de plas Ferkensbruch, waar doorheen de Nette 
stroomt, buigt het pad naar rechts. (U heeft hier 
fantastisch uitzicht over de plas).. Aan de Y-
splitsing gaat u R met rechts de Mühlenbach. Aan 
de T-splitsing gaat u R en negeer meteen paadje 
links. Na 300 m gaat u aan de asfaltweg R.  Na 
bijna 50 m gaat u L over het paadje. Negeer 
zijpaadjes.  
 

(Na 250 m passeert u links het 
waterzuiveringsgemaal Nette (Kärwerk Nette))  
 

Na 750 m, voorbij parkeerplaats, gaat u aan de 
kruising bij verbodsbord RD (Baerlo) over de 
asfaltweg.  (U passeert Landschaftshof Baerlo 
(huisnr. 5)). 
 

5.   Na 500 steekt u de doorgaande weg (K3) over 
en loop RD (Leutherheide) over de asfaltweg.  
Negeer na 30 m zijpad rechts en blijf de 
asfaltweg, die hier naar links buigt, RD volgen. 
Voorbij rechtsgelegen kerkhof loopt u 
Leutherheide binnen.  Tegenover huisnr. 11 gaat 
u R over de veldweg.  Na bijna 100 m gaat u aan 
de 3-sprong RD over het graspad langs de 
afrastering.  Waar de afrastering ophoudt, loopt u 
nog 20 m RD en ga dan aan de 3-sprong L over 
de veldweg gelegen tussen akkers.  Aan de T-
splitsing R over de asfaltweg en u steekt na 300 
m  weer via viaduct de snelweg A-61 over.   
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Aan de kruising gaat u R over het fietspad 
richting viaduct.  Loop na 300 m onder het 
viaduct door van de B221.  
 

(Na 50 m passeert u een stenen wegkruis (zie 
infobordje).   
 

500 m verder gaat u aan de 3-sprong R (Am 
Altenhof) over de asfaltweg.  Negeer zijwegen en 

loop RD (Am Altenhof).  Na bijna 400 m gaat u 
aan de T-splitsing voor huisnr. 15 R.  Na 100 m 
buigt de weg naar links en bijna 100 m verder 
komt u aan de T-splitsing bij  restaurant Alt Bruch 
waar u tegen redelijke prijzen heerlijk kunt eten. 
Ga L terug naar 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.   
 


