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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, door bossen en over veldwegen naar het dal van de Renne.  De 
terugweg gaat door het dorpje Vinkrath.  Het startpunt ligt op een prachtige plek.   Neem zelf proviand mee, 
halverwege bij de Kleine Renne staan enkele zitbanken. Aan het eind is een leuk terras.  
 

Startadres: Toni’s Bauerencafé, Tetendonk 130, Grefrath. Dagelijks geopend vanaf 09.00 uur. 
Parkeer voorbij het café links op de parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,72 km  3 uur  16 m  16 m 
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681. GREFRATH 13,7 km 
 

1.   Staande op de parkeerplaats met uw rug naar 
de dierenweide loopt u RD naar de achterkant van 
het restaurant (bord Eingang). (Dus niet aan de 
voorkant).  Aan de achterzijde bij de dikke boom 
gaat u R langs de vijver en volg de veldweg langs 
de greppel. Aan de 3-sprong bij brug gaat u R met 
links de beek en de wilgen.  Negeer zijpaden en 
volg geruime tijd de veldweg langs de beek. Na 1 
km gaat u aan de  asfaltweg L de brug over en 
volg de asfaltweg.  Na 100 m meteen voorbij de 
boerderij (nr.48), de voormalige watermolen 
Langendonker Mühle (1353-1927), gaat u L over 
het pad en via brug steekt u de Niers over en volg 
RD de smalle asfaltweg.  Na 500 m gaat u aan de 
T-splitsing L.  Negeer  zijpaden en volg nu 
geruime tijd deze smalle asfaltweg.   
 

2. Na 1,3 km buigt de asfaltweg  bij Gasthof Zur 
Fluchtburg, waar u een kopje koffie kunt drinken, 
weg naar rechts en naar links Meteen voorbij  de 
Gasthof aan de T-splitsing, waar de asfaltweg 
weer naar rechts buigt,  gaat u bij bord 
Naturschutzgebiet L over de bosweg.  Na 50 m 
gaat u bij infobordje R over het bospad dat over 
een oude landweer (verdedigingswerk) loopt. Na 
ruim 300 m voor het volgende infobordje gaat u 
aan de Y-splitsing R over het smalle bospad 
langs de greppel.  Loop omhoog de landweer 
omhoog, ga omlaag door de greppel en loop weer 
omhoog over de volgende landweer en volg 
verder het pad.  Aan de doorgaande weg bij 
zitbank gaat u L over het fietspad.  Aan de 
ongelijk 4-sprong gaat u L over de veldweg met 
links de bosrand. Na 200 m, vlak vóór t bord 
Naturschutzgebiet, gaat u R over de ruige 
bosweg met kreupelhout.   
 

(Zoek zelf de beste weg, het is maar 100 m. Lukt dit 
niet probeer dan voor het bosje R over het grasland 
te gaan. Als het echt niet gaat, loop dan terug naar 
de doorgaande weg en ga L. Na 500 steekt u de  
brug over en loop RD . Ga dan verder bij **** in punt 
2).   
 

Volg na 100 m RD het graspad.    
 

3.   Aan de doorgaande weg gaat u L de brug over 
en volg het fietspad langs de weg.  
 

**** (Op de brug over de Niers heeft u rechts mooi 
uitzicht op de Niers en het klooster).   
 

Negeer doodlopende weg rechts en volg nog 
enige tijd het fietspad.  Let op!  300 m verder vlak 

voordat het bos begint (voorzichtig de weg 
oversteken!) gaat u bij verbodsbord R (E8/X) over 
de asfaltweg met links de bosrand  Aan de 3-
sprong gaat u RD langs de afrastering.  Voorbij 
hoeve gaat u aan de T-splitsing bij zitbank L.  
Steek de voorrangsweg (K12)  over en ga R 
(Harzbecker Straβe) over het fietspad richting 
Wankum.  Na bijna 300 steekt u het beekje 
genaamd Kleine Renne over en ga dan 100 m 
verder L (Vorst/geel/rood/X) over de smalle 
asfaltweg.  Na ruim 400 m aan de 4-sprong, met 
rechts een hoeve, de voormalige watermolen 
Vorster Mühle (1456-1919), gaat u RD over de 
veldweg langs een zitbank.  
 

4.   Volg nu geruime tijd deze veldweg met rechts 
de Kleine Renne. Na 1 km loopt u bij infobord  RD 
langs de parkeerplaats met rechts ingang 
camping en loop dan  RD over de smalle 
asfaltweg. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong bij 
verbodsbord L (Im Ketel).  Na 150 m gaat u L over 
het bospad door een smal bos met o.a. berken.  U 
loopt nu tussen 2 landweren door. Waar het pad 
een kleine knik maakt, negeert u graspad links en 
volg RD het bospad.  Aan de kruising gaat u R 
over de smalle asfaltweg.  Aan de 3-sprong gaat u 
RD langs een slootje. U passeert de eerste huizen 
van Vinkrath.  Negeer zijwegen en volg de weg 
RD (Dorfstraβe) door het dorp. Na 500 m passeert 
u links de St Josefkerk en loop verder RD 
(Dorfstraβe).     
 

5. Steek 100 m verder de voorrangsweg  
(Mörtelsstraβe) over en loop RD (In der Floeth).  
Aan de 4-sprong gaat u RD.  Aan de 4-sprong, 
waar de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u RD 
over het fietspad met links een speelveldje en 
even verder rechts de voormalige NAVO  kazerne.  
Na 250 m gaat u scherp L over het bospad.  
Negeer bospad rechts. Aan de T-splitsing gaat u 
R over de veldweg.  Negeer zijpaden. Steek na 
ruim 500 m de voorrangsweg (heide/K12) over en 
loop  RD (A8) over de veldweg langs de greppel.  
Bij brug gaat u R (A8) langs de bosrand.  Aan de 
kruising gaat u bij verbodsbord RD (Tetendonk).  
Negeer zijweg links. Vlak vóór de brug gaat u L 
over de veldweg, die u geruime tijd RD volgt met 
rechts de beek. Na 1 km gaat u bij betonnen brug  
L. Na 250 m komt u weer bij het café waar u nog 
iets kunt eten of drinken. 

 
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.   


