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Net ten oosten van Nettetal ligt het Duitse plaatsje Grefrath-Oedt. Tijdens deze vlakke en gemakkelijke 
wandeling wandelt u over veldwegen en rustige weggetjes naar het vliegveld waar een terras is om wat te 
drinken. De terugweg gaat een mooi stuk langs de Niers en de oude burcht Uda. Ook passeert u nog een 
mooi ven. Onderweg staan wat zitbanken en aan het eind is een mooi terras (Open van woensdag t/m 
zondag). TIP: Begin de wandeling met een heerlijk ontbijtbuffet (tot 12.00 uur). U kunt de route inkorten tot 
8km. 
 
Startadres: Auffelder Bauerncafé, Auffeld 26, Grefrath – Oedt. 
Parkeer op de parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,87 km  3 uur 1 m  1 m 
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710. GREFRATH (Oedt) 13,9 km – 8km 
 

1.   Met uw rug naar het restaurant gaat u R over 
de asfaltweg langs de parkeerplaats.  Aan de 
kruising gaat u R langs een grote villa. Vlak vóór  
brug gaat u R over het graspad langs de beek.  
Neem de eerste brug L en ga dan meteen L over 
de grindweg. Aan de 3-sprong bij de volgende 
brug gaat u RD (A2) over de veldweg.  Aan de T-
splitsing gaat u R over de asfaltweg en via brug 
steekt u de 114 km lange Niers, een zijrivier van 
de Maas, over.  Meteen na de brug gaat u R over 
de veldweg langs de Niers.  Bij de stalen brug 
gaat u L over het pad. Aan de 4-sprong gaat u R  
(Oedter Straβe en negeer meteen zijweg links. 
Tegenover huisnr. 108 gaat u L over de asfaltweg. 
Aan de T-splitsing gaat u R over de veldweg. 
Negeer zijpaden en volg geruime tijd de veldweg 
langs de bosrand.  
 

2.   Aan de T-splitsing gaat u R over de asfaltweg.  
Aan de T-splitsing bij de bosrand gaat u L (A2).  
Aan de kruising gaat u RD richting Kempen.  
 

(Degene die 8 km loopt, gaat hier R. Steek de Niers 
over en ga meteen R over de brede grindweg langs 
de Niers. Ga dan verder bij punt 4).   
 

Volg de weg door het bos. Aan de T-splitsing gaat 
u L. Waar het bos eindigt, gaat u R over de 
veldweg langs de sloot.  Aan de T-splitsing gaat u 
L over de asfaltweg.  Aan de 3-sprong bij 
wegwijzer loopt u RD richting Kempen. Na 100 m 
gaat u aan de 3-sprong bij vangrail R. Aan de 
kruising gaat u RD over de doodlopende weg  
langs het vliegveld.  
 
3. Aan de T-splitsing bij de inrit van het vliegveld 
gaat u L naar de doorgaande weg.  
 

(Als u wilt pauzeren, kunt u hier R naar het restaurant 
met terras lopen (Maandag gesloten).  
 

Steek bij de verkeerslichten de doorgaande weg 
over en loop RD over het fietspad.  Na  100 m 
gaat u R over het fietspad. Vlak daarna gaat u aan 

de Y-splitsing R over de veldweg. Aan de T-
splitsing bij brug gaat u R over het graspad langs 
de Niers.  Loop na 100 m onder de brug door en 
volg geruime tijd het mooie pad langs de Niers. 
Ga L de brug over en ga dan  meteen R over het 
grindpad langs het 3-landenpunt.  Aan de 3-
sprong gaat u L over de smalle asfaltweg richting  
bijzondere watertoren. Neem de eerste smalle 
weg R. Waar het bos aan de rechterzijde eindigt, 
gaat u bij bord “Zone 30” R over het bospad. Aan 
de T-splitsing gaat u L over het grindpad langs de 
Niers. Aan de 4-sprong bij de grote brug gaat u 
RD over de brede grindweg.   
 

4.  Het pad buigt tweemaal naar links en dan naar 
rechts.  Neem dan het eerste bospad L langs de 
greppel/sloot.  Meteen voorbij 2 wit-rode paaltjes 
gaat u R over het bospad naar de parkeerplaats.  
Steek deze schuin rechts over en ga 10 m verder 
aan de kruising van grindpaden, met links de 
kiosk, R over het grindpad richting toren burcht.  
Bij de  burcht Uda, die rond 1300 is gebouwd,  
gaat u R over het pad langs een zitbank.  Bij de 
burchttoren gaat u R over het houten vlonderpad.  
Aan de kruising bij 2 zitbanken gaat RD (A2) over 
het grindpad. U passeert een bruggetje en ga dan 
aan de T-splitsing R (A2).   
 
5. Aan de T-splitsing bij kunsttoren van Wilhelm 
Schiefer gaat u L.  
 

(Rechts staan aan het ven 2 zitbanken, en mooi 
plekje).   
 

Aan de volgende T-splitsing gaat u R (A2) over de 
grindweg. Ga de brug over en volg de weg. Aan 
de kruising gaat u L de brug over richting 
Kempen en volg RD het pad. Aan de T-splitsing 
bij huizen gaat u R over de asfaltweg. Negeer 
zijweg links en dan komt u weer bij het restaurant 
waar u nog iets kunt eten of drinken o.a. heerlijke 
Küchen.  

 
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.   
 
 


