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Net ten noorden van Nettetal ligt het Duitse plaatsje Kerken. Tijdens deze rustige en gemakkelijke 
wandeling wandelt u eerst over rustige wegen naar het oude centrum van Aldekerk. Hier ligt een 
lunchroom met lekker gebak. Dan loopt u door velden en langs bosranden naar een mooi beekdal waar u 
enige tijd een leuk pad volgt langs de beek. Het laatste stuk gaat door de bossen naar de Eyller See. Neem 
zelf proviand mee, er staan enkele zitbanken onderweg. U kunt de wandeling inkorten tot 11,5 km. 
 
Startadres: Restaurant The Ranch House, Am Eyller See 2, Kerken – Nieukerk. 
Naast het restaurant is een grote parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,59 km  3.25 uur  17 m  17 m 
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685. KERKEN 15,6 km – 11,5 km 
 

1.  Vanuit het restaurant gaat u meteen bij 
verbodsbord L (R) over de smalle asfaltweg  
langs de parkeerplaats.  Aan de 4-sprong voor  
brug gaat u R (R) over de veldweg met links het 
beekje genaamd Landwehr.  Steek de doorgaande 
weg (Heronger Straβe)  over en ga L over het 
fietspad.  Na 100 m gaat u R (An der Eyller 
Schanz).  Na de volgende 100 m gaat u L over de 
veldweg.  
 

(Degene die 11,5 km lopen volgen hier verder RD de 
asfaltweg. Aan de T-splitsing gaat u R. Negeer zijweg 
links. Ga nu verder bij punt 3).   
 

Aan de T-splitsing voor huisnr. 7 in het dorp 
Obereyll gaat u R over de asfaltweg. Aan de 3-
sprong gaat u L (Gilbersweg).  Negeer zijwegen 
en even verder loopt u onder de 
hoogspanningskabels door.  Na 700 m steekt u 
de spoorwegovergang over en loop RD door het 
dorp Aldekerk. Na 100 m gaat u R (Pannepad).  
Negeer zijwegen. 
 

2.  Na 250 m gaat u voorbij huisnr. 1a aan de 
kruising bij wegkruis L (Wachtendonker Straβe).  
Aan de T-splitsing voor huisnr. 121 gaat  R 
(Hochstraβe). Negeer 2 zijwegen links. Na 200 m 
gaat u voorbij de Sankt Peter und Paulkerk  R  
(Marktstraβe).   
 

(De kerk werd voor het eesrt genoemd in 1214. De 
huidige kerk stamt uit de 19e eeuw. U passeert hier 
een lunchroom waar u terecht kunt voor o.a. een 
lekker broodje en Kaffee und Kuchen).  
 

Negeer zijwegen.  Na 250 m gaat u aan de 3-
sprong voor de Sankt Magdalenakerk R 
(Bruchstraβe).  Negeer zijwegen.  Na 500 m gaat u  
aan de T-splitsing L (Bruchstraβe).  Vlak daarna 
steekt u via de spoorwegovergang weer de 
spoorlijn    over.  Meteen daarna aan de 3-sprong 
gaat u L/RD.  Aan de ruime 3-sprong in de buurt 
Eyll loopt u RD richting Kempen.  Na 150 m gaat u 
aan de kruising R (Kuhdyk). Negeer  doodlopende 
weg links en u steekt weer het beekje Landweher 
over. Aan de Y-splitsing bij zitbank gaat u R 
(Woltersweg).  Aan de kruising bij woning gaat u  
RD over de veldweg.  Negeer veldweg links.  Aan 
de asfaltweg gaat u L.  
 

3.  Na bijna 400 m aan de kruising bij wegkruis en 
prachtige boom gaat u RD langs de zitbanken.  
Let op!  Na 300 m, waar het bos aan de linkerzijde 
eindigt, gaat u L (blauw) over de bosweg.  Voorbij 
het bos volgt u RD het graspad.  Aan de kruising 
bij zitbank gaat u RD over de bosweg. (Na veel 
regenval kan het hier erg drassig zijn). Volg geruime 
tijd de bosweg. Aan de T-splitsing gaat u R.  Na 
10 m gaat u aan de 3-sprong RD langs de 
bosrand.  Volg enige tijd de veldweg en neem de 
eerste veldweg R richting smal bos. Negeer 
zijwegen. Aan de grindweg gaat u L (X/R).  Negeer 
zijweg rechts en loop RD (X/R) en u passeert een 
huis.  Negeer veldwegen. Aan de T-splitsing voor 
groen trafohuisje gaat u L over de asfaltweg. U 
passeert een boerderij.  
 

4. Aan de 3-sprong bij bosrand gaat u R langs 
een zitbank.  Steek de beek over en ga dan na 100 
m aan de kruising R over de veldweg.  Aan het 
eind bij de asfaltweg gaat u R over de veldweg.  
Een eind verder bij beek en zitbank, een mooi 
plekje na 10,6 km, gaat u L over het pad, dat u 
geruime tijd RD volgt langs de beek. Aan het eind 
buigt het pad naar links en volg verder het pad 
langs de greppel.  Het pad buigt naar links en 
rechts en ga dan bij woning RD over de 
asfaltweg.  Aan de T-splitsing gaat u R.  Aan de 3-
sprong, waar de asfaltweg naar links buigt, gaat u 
RD over de veldweg. De veldweg buigt naar links 
en volg deze geruime tijd RD.  
 

5.  Steek voorzichtig de doorgaande weg over en 
ga R over het fietspad. Negeer zijwegen links en 
volg het fietspad over de brug. Voorbij de brug 
ziet u na 150 m rechts een autovrije weg. Loop 
hier nog 50 m RD over het fietspad en ga dan L 
over de bosweg.  Waar het bos eindigt, loopt u 
RD het weiland in richting hoogzit.  Bij de hoogzit 
loopt u RD over de veldweg.  Aan het eind buigt 
de veldweg rechts het bos in.  Aan de ruime 3-
sprong gaat u RD (X/blauwe pijl 14) langs een 
zitbank.  Na 100 m gaat u aan de 3-sprong RD 
(X/A2).  Negeer zijpaden. Aan de 3-sprong, met op 
de hoek een dikke afgezaagde 3-stammige boom 
en een manege, loopt u RD over het graspad.  Ga 
aan het eind R en meteen daarna aan de ongelijke 
4-sprong gaat u bij bord Zone 30 km RD/R over 
de asfaltweg.  Volg de weg langs de Eyller See en 
u komt weer bij het restaurant. 

 
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.   


