
613. WACHTENDONK 10,2 km 
www.wandelgidslimburg.com 

www.wandelgidszuidlimburg.com 
 

 
 

 
 

 
 

 
Tijdens deze  vlakke en gemakkelijke wandeling wandelt u over goed begaanbare paden en wegen door 
velden en bosjes langs de Nette naar de monding van de Nette in de Niers. De terugweg gaat door het 
historische centrum van Wachtendonk met mooie huizen en weer een mooi stuk langs de Niers. Aan het 
begin passeert u de mooie ridderburcht Langenfeld. In Wachtendonk kunt u pauzeren bij restaurant 
Büskens met heerlijk gebak.  Er staan voldoende zitbanken onderweg. Ook bij nat weer is de route goed te 
lopen. 
 

Startadres: Bauerncafé Fitsches Hof, Lounweg 3, Wachtendonk. (Momenteel gesloten). 
Wachtendonk ligt net over de Duitse grens ten oosten van Venlo.  Parkeer voor het café. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,17 km  2.15 uur  19 m  25 m 
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613. WACHTENDONK 10,2 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de Biergarten 
gaat u L en ga dan meteen L over het pad langs 
het restaurant. Vlak voor de autoweg A-40 (Venlo-
Duisburg) buigt het pad naar links. Vlak voor de 
beek de Nette buigt het pad rechts onder het 
autowegviaduct door. Volg verder het pad met 
links de Nette. Dan buigt het pad het bos in.  Aan 
de T-splitsing bij zitbank steekt u L via  brug de 
Nette over en volg het pad langs het mooie Haus 
Langenfeld, het voormalig riddergoed dat in 1370 
voor het eerst als woning wordt genoemd.  Aan 
de T-splitsing bij volgende brug gaat u R.  Na 40 
m buigt de weg naar rechts en daarna  naar links.  
Aan de voorrangsweg gaat u R (Kusenweg) 
richting Wachtendonk. Na bijna 500 m negeert u 
bij de grote hoeve Kusenhof zijweg links 
(Bammelenweg).   
 

2. Steek de voorrangsweg (Aerbecker Straβe) 
over en loop RD over de veldweg.   
 

(Links ziet u de St. Martinuskerk in Wankum en 
rechts de St Michaelkerk in Wachtendonk).  
 

Negeer veldweg links. Precies onder de 
hoogspanningskabels gaat u R over de grindweg 
richting boerderij.  Bij de boerderij gaat u L over 
de klinkerweg.  Aan de kruising gaat u RD 
(Fliethweg) over de doodlopende weg, die u 
geruime tijd RD volgt. Na 500 m gaat u voorbij 
stenen loods (Wasserwerke) aan de 3-sprong L 
over de bosweg. Voor hek buigt de bosweg naar 
rechts en volg de afrastering.  Op de hoek van de 
afrastering gaat u RD door een greppel en ga dan 
meteen R door de laan.  Het pad buigt naar links.   
 

3. Steek de doorgaande weg (Wankummer Straβe/ 
L140) over en ga R over het fietspad. Na bijna 100 
m gaat u L (Hagenbruchweg).  Na 40 m gaat u R 
over de veldweg met links de 
waterzuiveringsinstallatie Wachtendonk.  Na 400 
m gaat u bij bruggetje L met rechts het kanaal  
“Kanalweg”. (U steekt dus niet het bruggetje over).   
Aan de T-splitsing gaat u R de brug over en steek 
meteen daarna via houten brug de Nette over.  Ga 
dan meteen L over het pad. (U loopt dus niet langs 
de beek). Via veerpontje steekt u de Niers over.   
 

(Draai rechtsom aan het wiel. Als het pontje niet 
werkt, loop dan terug naar de brug en ga L over het 
grindpad. Na bijna 600 m steekt u de  doorgaande 
weg over en loop RD over het pad richting kerk. Ga 
dan verder bij **** in dit punt).  
 

Aan de overkant gaat u R over het pad met rechts 
de Niers.   
 

(Als u hier aan de overkant L gaat, dan komt u na 
100 m bij de samenvloeiing van de Niers en de Nette. 
Daar staat ook een zitbank). 

 Na 600 m gaat u aan de doorgaande weg R over 
het fietspad. Na 200 m gaat u bij rood-witte 
paaltjes L over het pad richting kerk. **** Negeer 
meteen zijpad rechts en volg even verder de 
asfaltweg RD.  
 

4.  Aan de T-splitsing voor de Stadtgraben gaat u  
L (Achter de Stadt). Na 100 m gaat u R 
(Jungfernsteg) over de kasseienweg richting 
Rathaus en u loopt het beschermd historisch 
centrum  van Wachtendonk binnen. Aan de T-
splitsing gaat u L (Wall). Aan de volgende T-
splitsing gaat u R (Feldstraβe). Aan de 3-sprong 
bij huisnr. 35 (Tourist Information)  gaat u R 
(Weinstraβe) langs het mooie Rathaus (18e eeuw). 
Negeer zijwegen.  
 

(Bij restaurant Büskens, Weinstraβe 24 kunt u 
pauzeren met heerlijk gebak en koffie).  
 

Aan de 3-sprong bij huisnr. 29  gaat u L 
(Neustraβe).  Negeer zijwegen.  Aan de T-splitsing 
voor prachtige villa gaat u R (Am Pulverturm).  
Aan de volgende T-splitsing bij de Pulvertoren 
(1605-1606/nu restaurant) gaat u R over de 
asfaltweg.  
 

(De Pulvertoren, een overblijfsel van de oude 
stadvesting,  heeft ook nog dienst gedaan als 
korenopslagplaats/stadsgevangenis).  
 

Ga dan meteen L (geel-rood) over het pad met 
rechts de sporthal.  Negeer houten brug rechts 
over de Stadtgraben en loop RD met rechts het 
beekje.  Aan de 3-sprong bij infobord gaat u RD 
over het pad.  
 

(Rechts ziet u de fundamenten van de Burgruine 
Wachtendonk (14e -17e eeuw).  
 

5. Bij de beek de Niers gaat u R (geel-rood/XA4).   
over het pad. Negeer zijpaden en volg geruime 
tijd het pad met links de Niers. Negeer na 800 m 
brug links. 400 meter verder bij  zitbank buigt het 
pad naar rechts en u verlaat de beek. Na de 
volgende 400 m buigt het pad bij boerderij naar 
rechts. Aan de T-splitsing gaat u L over de 
grindweg.  Aan de asfaltweg gaat u R/RD. Vlak 
daarna gaat u aan de 3-sprong bij zitbank L 
(Netteweg).  Aan de 4-sprong gaat u L over de 
veldweg langs een rij bomen.  De veldweg loopt 
het bos in. Bijna aan het eind van de veldweg 
gaat u bij houten doorgang L over het bospad.   
Aan het eind bij kapelletje gaat u R (geel-rood) 
over het pad.  
 

(Op 1 mei 1933 werd hier aan een boom door een 
soldaat uit dankbaarheid dat hij de Franse 
gevangenschap en de Eerste Wereldoorlog had 
overleefd een Mariaschilderijtje opgehangen.  



 

Naar aanleiding  daarvan  is na de Tweede 
Wereldoorlog dit veel bezochte kapelletje gebouwd).  
 

Aan de 4-sprong bij schuilhutje gaat u R (geel-
rood)  over het grindpad.  Negeer zijpaden. Net 
vóór brug en achterkant Haus Langenveld gaat u 

L (geel-rood) over het pad.  Loop onder het 
autoviaduct (A-40) door en volg het pad, dat twee 
bochten maakt, RD. Na 200 m komt u 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.   
 

 


