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Net ten oosten van Nettetal ligt het Duitse plaatsje Grefrath. Tijdens deze vlakke en gemakkelijke wandeling 
wandelt u langs akkers en boerderijen naar een afgelegen bosven. De terugweg gaat een mooi stuk langs 
de Niers en door een mooi bos. Neem zelf proviand mee, na 8 km staat een zitbank aan de Niers. Aan het 
eind is een mooi terras bij de Landgasthof.  Op zondag is er een heerlijk ontbijtbuffet (reserveren). U kunt 
de route inkorten tot 7 km. 
 
Startadres: Landgasthof Zur Fluchtburg, Niederfeld 10a, Grefrath – Mülhausen. 
Parkeer voor de Landgasthof op de parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,95 km  2.40 uur  7 m  7 m 
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658. GREFRATH 11,9 km – 7 km 
 

1.   Met uw rug naar de Landgasthof gaat u R over 
de smalle asfaltweg, die u geruime tijd RD volgt. 
Na bijna 700 m negeert u bij hoeve Lepers (nr. 10) 
veldweg links. 150 m verder bij hoeve Wackers 
(nr.9) gaat u L over de veldweg. Aan de T-
splitsing gaat u R over de smalle asfaltweg. Na 
100 m gaat u nabij wegkruis L over de veldweg. 
Na 300 m bij hoeve Haus Aldenhof gaat u L over 
de asfaltweg.  Na 500 m gaat u aan de T-splitsing 
R over de doodlopende grindweg. (Privéweg maar 
wandelen is toegestaan). Na 250 m voorbij woning 
wordt de grindweg een graspad dat u RD volgt.  
Via houten brug steekt u het beekje Schleck over  
en volg het pad dat meteen naar rechts buigt en 
dan naar links buigt.    
 

2. Meteen voorbij de grote hoeve/manege 
Schleckenbroich gaat u L over het graspad met 
links de hoeve. Volg dan het graspad/veldweg, 
gelegen tussen akkers, geruime tijd RD. Na 800 m 
negeert u bij hoeve Harbeshof veldweg rechts en 
loop vlak daarna voorbij de hoeve RD over de 
asfaltweg. Steek de doorgaande weg 
(Ziegelheider Straβe/K12) over en loop meteen 
daarna voorbij  woningen  RD over het graspad 
met links de bosrand. Na bijna 500 m gaat u L 
over de asfaltweg langs huisnr. 24.  Na bijna 400 
aan de  3-sprong bij brug en de abdij Mariendonk 
(Benedictijner klooster) gaat u RD.  
 

(Degene die 7 km loopt, steekt hier L (Niederfeld) via 
brug het Kanal zur Scleck over en volg de weg met 
links de abdij met het spitse torentje. Ga dan verder 
bij punt 4).    
 

Na 50 m buigt de weg naar rechts en u passeert 
meteen links de grote hoeve/Neersdommer Mühle 
(1348-1942) watermolen. Na 500 m bij bord 
Schlick gaat u RD. 100 m verder gaat u R over de 
veldweg, die na 200 m naar links buigt. Waar aan 
de rechterzijde een bos begint, gaat u R over het 

graspad met links de bosrand. Bij boerderij 
neemt u de linker grindweg.  
 

3. Aan de T-splitsing gaat u L over de asfaltweg.  
Negeer na 50 m bij woning zijweg links.  Aan de 
T-splitsing bij groene trafokast gaat u R richting 
Straelen.  Na 400 m vlak voor de snelweg (A-40) 
gaat u bij woning (nr.1) L over de bosweg met 
links een vijver.  De weg loopt even langs de 
snelweg en buigt dan links het bos in.  Aan de 3-
sprong bij ijzeren hek gaat u bij zitbank R met 
rechts de bosrand. (U verlaat hier de vijver).    Na 
100 m steekt u beekje Alte Schleck over en volg  
verder de veldweg die een smal pad wordt.  Bij 
het riviertje de Niers buigt het pad naar links met 
links de Niers.  Volg nu lange tijd het mooie pad 
langs de Niers,  (U passeert een zitbank, een fijne 
plekje na 8,2 km).  Na 1,2 km bij picknickbank 
buigt het pad naar links. Vlak daarna gaat u R 
over de asfaltweg. (U heeft hier al gelopen). Na 500 
m bij de grote hoeve/Neersdommer Mühle buigt 
de weg  naar links. Vlak daarna aan de 3-sprong  
steekt u R (Niederfeld) via brug het Kanal zur 
Scleck over en volg de weg met links de abdij  
Abtei Mariendonk met het spitse torentje.   
 

4. Steek de doorgaande weg (Grasheider 
Straβe/K12)  over en ga L over het fietspad.  Na 
ruim 300 m gaat u aan de 4-sprong bij bord “Zur 
Fluchtburg” R (X11) over de veldweg met links de 
bosrand.   Na 500 m gaat u  aan de Y-splitsing L 
(X) over het bospad.  Aan het eind van het pad 
volgt u RD het graspad door het weiland met 
links de bosrand. Negeer bospad links. Aan het 
eind van het weiland gaat u RD over het bospad. 
Het pad raakt even de Niers en dan buigt het pad  
links (X) het bos. (Meteen links ziet u een 
motteheuvel). U steekt het beekje Kanal zur 
Schleck over en volg RD het bospad.  Negeer 
bospad links. Vlak daarna gaat u R over de smalle 
asfaltweg terug naar de Landgasthof waar u nog 
iets kunt eten of drinken. 
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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.   
 

 

 


