679. KERKEN 12,4 km – 9 km
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Net ten noorden van Nettetal ligt het Duitse plaatsje Kerken. Tijdens deze rustige en gemakkelijke
wandeling wandelt u langs akkers naar de Eyller See. Hier ligt een restaurant om wat te drinken. Dan
wandelt u langs mooie bosranden, akkers, weilanden en door de bossen rond Kerken. Aan het eind
passeert u de middeleeuwse kerk met de uientoren (Zwiebelturm) waarnaar het restaurant vernoemd is.
Neem zelf proviand mee, onderweg staan enkele zitbanken. Het restaurant is dagelijks open vanaf 17.00
uur (Ma en Do gesloten) Als u iets wilt eten start de wandeling dan rond 14.40 uur. Groepen kunnen ook
overdag op afspraak terecht. U kunt de wandeling inkorten tot 9km.
Startadres: Gast- und Weinhaus Zwiebelturm, Webermarkt 4, Kerken – Nieukerk.
In de Dennemarkstraβe is gratis parkeerruimte.
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679. KERKEN 12,4 km – 9 km
1. Met uw gezicht naar het restaurant gaat u R en
negeer meteen zijweg links. Aan de 3-sprong
voor huisnr. 2 gaat R en ga dan meteen L over het
pad. Aan de 3-sprong voor Mariabeeldje gaat u L.
Aan de T-splitsing gaat u R langs het bushokje,
steek de asfaltweg over en ga L over het trottoir.
Aan de 4-sprong gaat u R (Loyendyck). Negeer
zijweg links. Vlak daarna gaat u voorbij 3 garages
L over het klinkerpad. De weg maakt 2 haakse
bochten. Aan de kruising gaat u RD (Weisdornweg). Aan de kruising voor huisnr. 27 gaat u R.
Aan de volgende kruising gaat u L (Am
Grüterhof). Voorbij huisnr. 18 gaat u R over het
pad. Aan de asfaltweg gaat u R. Steek de beek
over en ga aan de 3-sprong bij verbodsbord RD.
Negeer bij volgende verbodsbord zijweg links.
2. Voorbij grote boerderij gaat u L over de
veldweg, die een bosweg wordt die u geruime tijd
RD volgt. Aan de grindweg bij oranje paal gaat u
R. Na 50 m gaat u bij zitbank L over het graspad
met links een akker en rechts een bomenrij. Even
later loopt het pad langs de bosrand waar een
zitbank staat. Aan de T-splitsing voor grote hoeve
gaat u L.
(Degene die 9 km loopt, gaat hier R. Neem nog vóór
u bij de zitbank komt het eerste bospad R (X/ A2). Ga
dan verder bij **** in punt 3).
Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong RD over het
pad langs een akker. Aan het eind van de akker
gaat u RD over de veldweg. Aan de asfaltweg
gaat u R en meteen daarna aan de ongelijke 4sprong gaat u RD (30 km-zone). Negeer inrit
rechts naar Badestrand en volg de weg langs de
Elyer
See.
U
passeert
het
restaurant
RanchHouse.
3. Meteen voorbij dit restaurant gaat u L over de
asfaltweg. Aan de 4-sprong voor brug gaat u R
over de veldweg. Steek schuin rechts de
doorgaande weg over en loop bij verbodsbord RD
over de veldweg, die u geruime RD volgt. Aan de
T-splitsing gaat u R over de asfaltweg. Steek de
doorgaande weg over en loop RD over de

onverharde weg langs de bosrand. Negeer
zijpaden. Aan de T-splitsing gaat u R langs een
zitbank. Aan de 3-sprong gaat u L (X/A2) over de
bosweg. **** Aan de kruising gaat L (oranje en
gele paal) langs een akker. U passeert een brug.
Aan de 4-sprong bij oranje paal gaat u RD langs
een gele paal. U passeert een zitbank. Vlak
daarna aan de 3-sprong gaat u RD. Aan de 4sprong bij volgende oranje paal en met links een
gele paal gaat R langs de bosrand en akker.
4. Aan het eind van de akker loopt u RD het bos
in. Aan de kruising gaat u L over de asfaltweg.
Tegenover woonhuis gaat u R over de veldweg.
Aan de kruising bij bosrand gaat u R. Aan de 3sprong gaat u L over het bospad en volg het
kronkelende bospad. Aan de T-splitsing gaat u R.
Aan de 3-sprong bij zitbank en tafel gaat u RD
over het bospad. Aan de T-splitsing gaat u R
over de veldweg. Aan de asfaltweg gaat u L en u
passeert een brug. Aan de 3-sprong gaat u L (A4)
langs een woonhuis. Negeer zijwegen en volg
geruime tijd de weg richting kerktoren van
Kerken. Aan de kruising gaat u RD (Loyendyck)
en u steekt weer een brug over.
5. Aan de kruising voorbij plaatsnaambord
Nieukerk
gaat
u
bij
wegwijzer
en
wandelknooppunt (wkp) 91 L (94/Veenweg). Let
op! Vlak vóór het rechts gelegen sportveldje gaat
u R door de ijzeren doorgang en steek RD het
sportveldje over. Ga dan in de rechterhoek over
het bospad dat direct naar links buigt. Aan het
eind steekt u R het bruggetje over en ga dan R
over het klinkerpad dat naar links buigt. Aan de Tsplitsing gaat u R en meteen daarna gaat u L
(Beginenweg).
Negeer zijwegen. Aan de Tsplitsing voor de Peter en Paulkerk gaat u L en ga
dan meteen R de stenen trap omhoog. Boven
gaat u R langs de kerk. Blijf vlak langs de kerk
lopen en loop dan RD over het plein langs het
Rathhaus. In de rechterhoek gaat u R door de
doorgang en u komt weer bij het restaurant waar
u
nog
iets
kunt
eten
of
drinken.
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