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Tijdens deze vlakke en afwisselende wandeling wandelt u eerst naar het centrum van Kaldenkirchen met
leuke winkels. Dan passeert u Hofcafé Alt Bruch voor een pauze en loopt u langs de mooie ridderburcht
Altenhof. De terugweg gaat over rustige weggetjes langs velden naar Haus Galgenven waar u nog kunt
pauzeren en dan door de bossen terug. Aan het eind is een ruim terras. Er staan voldoende zitbanken
onderweg. Deze gemakkelijke route is ook goed bij nat weer te lopen.
Startadres: Pizzeria Frontiera, Bürdestraβe 22a, Nettetal – Kaldenkirchen.
Parkeer links van het restaurant achter op de parkeerplaats. Nettetal ligt ten oosten van Tegelen/Venlo. U bereikt
het restaurant alleen vanuit Kaldenkirchen.
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1. Met uw rug naar het restaurant gaat u L. Waar
na bijna 400 m de asfaltweg naar links buigt, gaat
u RD over de brede grindweg. Na 150 m gaat u
aan de 3-sprong R over de asfaltweg. Negeer
zijwegen
en
volg
de
klinkerweg
RD
(Schindackersweg) door de woonwijk. Na 400 m
gaat u aan de T-splitsing gaat u R over de
asfaltweg. Vlak daarna aan de kruising gaat u L
(Vennstraβe).
Negeer zijweg rechts. Aan de
kruising gaat u RD (Vennstraβe). Negeer
volgende zijweg rechts. Aan de kruising gaat u R
(Kehrstraβe) door het voetgangersgebied van
Kaldenkircen. Negeer zijwegen en volg de leuke
winkelstraat richting kerk. Voorbij de links
gelegen St. Clemenskerk (1e helft 15e eeuw), einde
voetgangerszone, gaat u bij tabaksmonument L
(Milchgasse) door het steegje. Negeer zijpaden
rechts en u passeert 2 zitbanken. Negeer zijstraat
rechts en links. Aan de T-splitsing voor huisnr. 13
R (Köningspfad). Aan de kruising gaat u L
(Friedichstraβe0 over de doorgaande weg.. Na
100 m gaat u R (Ochsenpful). Voorbij huisnr. 6
volgt u RD het grindpad dat na 200 m naar rechts
buigt met links van u de spoorlijn. Negeer zijpad
rechts en blijf RD de spoorlijn volgen.
2. Aan de 4-sprong bij zitbank steekt u L de
spoorlijn over.
Aan de 3-sprong bij witte
Königskapelle (18e eeuw) gaat u RD. Neem de
eerste weg R (Am Altenhof) met rechts de hoeve
Könighof. U passeert Hofcafé Alt Bruch waar u
o.a. een kop koffie met Kuchen kunt nemen.
Negeer smalle asfaltweg rechts. Aan de 4sprong gaat R (Am Altenhof). Negeer zijwegen en
volg de weg die na 400 m naar rechts buigt. Ruim
300 m na de bocht passeert u de grote mooie
hoeve Rittergut Altenhof (1664). Aan de 3-sprong
gaat u R door de volgende mooie bomenlaan.
Aan de kruising bij trafokast gaat u RD. Negeer
zijpaden en blijf de weg RD door het bos volgen.
Bij ijzeren hek buigt de weg naar rechts en dan
naar links en blijf de weg RD volgen. Aan de Tsplitsing gaat u L over de asfaltweg. Aan de 3sprong gaat u R. Steek de spoorlijn over. Een
eind verder aan de 3-sprong bij verkeersspiegel
gaar u R. Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u
weer R. Aan de T-splitsing gaat u L langs een
infobord. Aan de volgende T-splitsing gaat u L
langs huisnr. 27. Aan de kruising loopt u RD
langs een oude wilg.

3. Steek de voorrangsweg over en loop bij
verbodsbord RD (Bruch). Negeer zijpad rechts.
Aan de T-splitsing gaat u L langs huisnr. 15. Aan
de kruising gaat u R (Bruch) over de smalle
asfaltweg langs weilanden. Aan de 3-sprong gaat
u R (Bruch) langs een zitbank. Aan de kruising bij
lantaarnpaal en boom in het midden gaat u L
langs een aspergeveldje (07/2020) richting wit
huis. Na 100 m gaat u bij huisnr. 67 R. Aan de 3sprong gaat u R (Tomp). Aan de kruising bij
grote manege loopt u RD. Waar de asfaltweg
eindigt, gaat u RD over de veldweg. Loop dan RD
het bos in. Aan de 3-sprong gaat u R. Na 50 m
gaat u aan de kruising R richting Kaldenkirchen.
Negeer bosweg links. Aan de kruising gaat u RD
richting Galgenvenn. (Even verder passeert u een
zitbank). Aan de Y-splitsing gaat u R. Aan de
asfaltweg gaat u L en u passeert Haus
Galgenvenn, een mooie pauzeplek na 9,6 km.
4. Negeer zijpad links. Aan de kruising gaat u RD.
Negeer zijpad scherp rechts en dan passeert u 3
zitbanken. Bij bord Naturschutzgebiet gaat u L
(A2) over het bospaadje. Bij het Galgenvenn gaat
u schuin R (Galgennvenroute) verder over het
paadje. Aan de bosweg gaat u L langs de zitbank.
Negeer zijpad links. Aan de kruising bij zitbank
gaat u R over de bosweg richting Kaldenkirchen.
Negeer meteen zijpad links. Let op! Aan 3-sprong
met graspad gaat u L (rode stip op boom) over
het graspad dat bij hoogzit naar links buigt. Aan
de 3-sprong gaat u R over het brede graspad.
Aan de T-splitsing met X op de boom gaat u L.
Aan de 4-sprong gaat u R. Aan de 3-sprong met
ruiterpad RD. Steek de brede bosweg over en
loop RD over het smalle bospaadje dat ietsje
schuin rechts door het bos loopt.
5. Bij berkenbomen gaat u R over de veldweg
langs een heidegebied. Aan de 3-sprong met
graspad gaat u RD (groen/geel). Blijf links van de
bosrand het pad volgen. Aan de T-splitsing gaat u
R (groen/geel) over de bosweg. Aan de kruising
bij zitbank gaat u L (A2) richting Kaldenkirchen.
Aan de ruime 5-sprong bij picknickbank loopt u
precies RD (A2). Een eind verder gaat u L
(ruiterroute) over het pad. Aan de kruising gaat u
R. Let op! Neem het eerste bospaadje L. (Dit is
net voordat het pad naar rechts buigt). Aan de Tsplitsing gaat u R over de bosweg. Negeer
zijpaden en dan komt u weer bij het restaurant
waar u nog iets kunt eten of drinken.
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