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Tijdens deze wat heuvelachtige en afwisselende wandeling wandelt u eerst een leuk stukje langs een
mooie windmolen, kapel met kruisweg en door het centrum van Hinsbeck. Dan door velden naar kasteel
Haus Bey en tussen de golfbaan door. Dan volgt een mooi stuk door het bos naar de Galgenberg. Het
laatste stuk gaat over verrassende paadjes terug naar Büschen. Onderweg passeert u twee restaurants
voor een pauze. Aan het eind is eenmooi terras met koffie en gebak. TIP: Blijf lekker slapen in het pension
en doe de volgende dag bv. wandeling 572.
Startadres: Pension – café Zum Mühlenberg, Büschen 14, Nettetal – Hinsbeck.
Parkeer voorbij de Gasthof op de parkeerplaats. Nettetal ligt ten oosten van Tegelen/Venlo.
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722. NETTETAL (Hinsbeck) 11 km
1. Met uw rug naar het café gaat u L. Ga aan de
3-sprong met 2 zitbanken RD. Neem de eerste
weg L en u komt aan de voorrangsweg. Ga hier L
en na 20m R de smalle asfaltweg in langs de
mooie windmolen (Winsorlane).
Ga aan de
kruising L het verharde fietspad in. Neem de
eerste houten trap R omhoog en loop dan links
langs de kapel. Ga links de stenen trap omlaag en
volg RD de asfaltweg omlaag. Ga aan de kruising
RD door de beklinkerde Bergstrasse richting de
kerk. U komt in het centrum van Hinsbeck en ga
bij de kerk voor de stenen trapjes L door de
winkelstraat.
Ga
aan
de
kruising
met
verkeerslichten R door de Johannesstrasse.
2. Ga na 100m vlak voor een bushokje L het
grindpad in en houd meteen R aan door het park.
Ga aan de kruising voor de huizen R door het
park. Ga aan de kruising met infobord RD. Ga
dan na 30m aan de Y-splitsing met dikke kei L.
Ga aan de 3-sprong RD over de beklinkerde weg
langs de achtertuinen. Ga aan de kruising voor
huisnr. 80 RD over het beklinkerde pad. Ga aan
de volgende kruising RD door een hoge houten
doorgang en volg het voetpad naar links langs
een sportveldje.
Ga aan de T-splitsing met
picknickbank R over het grindpad. Ga aan het
eind bij de rotonde scherp L over het fietspad.
Steek voorzichtig de weg over bij een groot
verkeersbord en ga L over het graspad lopen.
3.
Waar het grasveld van v/h een dennenbomenkwekerij ophoud, R de veldweg in langs
een bomenrij. Ga aan de kruising RD over de
smalle asfaltweg.
Ga aan de 3-sprong RD
richting een mooie hoeve. Ga aan de T-splitsing
bij de hoeve L. Negeer een zijweg rechts en volg
de weg langs de huizen. Ga aan de 3-sprong R
richting Infocentrum. Negeer een veldweg links.
U komt aan de voorrangsweg. (Als u wilt pauzeren
kunt u hier L naar restaurant Secretis lopen). Steek
de weg over en ga meteen R de veldweg omhoog
onder de stroomdraden. Buig met de weg mee
naar links langs 2 berken. Ga aan de kruising R
de grindweg in. Ga aan de T-splitsing voor de
heg L over de beklinkerde weg langs de boerderij
en buig dan naar rechts achter de boerderij.
4.
Ga hier aan de T-splitsing R over de
asfaltweg. Ga na 25m L naar het kasteel Haus
Bey en ga meteen L over de beklinkerde weg. Ga
bij de rotonde en bord Restaurant Bey RD over
het grindpad. Ga aan de T-splitsing met zitbank

L en neem meteen het linker pad langs het
houten clubhuisje. Negeer zijpaden en volg nu
het hoofdpad tussen de golfbaan door. Ga aan
de voorrangsweg R over het fietspad. Negeer
een doodlopende grindweg links en ga 100m
verder L de asfaltweg in (Hombergen) richting
Pension Klaashof. Ga aan de ongelijke kruising
met zitbank R de grindweg in (X, A5). Ga aan de
kruising
bij
de
bosrand
L
richting
Amandusbrunnen (E8). Ga aan de kruising RD
(X).
Ga dan aan de Y-splitsing L richting
Amandusbrunnen en buig meteen links omhoog.
Ga bij de bron R het bospad omhoog.
5. Ga boven aan de T-splitsing met zitbank L
over het brede graspad en na 10m aan de Ysplitsing R over het graspad. Ga aan de volgende
T-splitsing L over de grindweg. Neem het eerste
bospad R richting Gerichtsplatz. Houd na 10m L
aan richting een grasveld. Steek bij de banken
RD het veld over en volg RD het bospad richting
Galgenberg. Negeer een zijpaadje rechts. Ga aan
de schuine T-splitsing R en negeer meteen een
bospad rechts. U komt bij de Galgenberg. Ga
hier RD langs de banken het pad omlaag. Ga de
trap af en beneden aan de 3-sprong RD (A5, X).
Ga aan de kruising RD en vlak daarna aan de 3sprong ook RD langs een weiland. Ga aan de Tsplitsing met zitbank R over het voetpad (A5, X).
U komt aan de asfaltweg met rechts een voetpad.
(Als u wilt pauzeren kunt u hier L naar restaurant
Waldesruhe lopen).
6.
Ga hier vlak vóór de asfaltweg R over het
voetpad, evenwijdig aan de asfaltweg. Ga aan het
eind van dit pad even R over de grindweg en na
10m L het bospaadje in. Na enige tijd loopt u
evenwijdig aan de asfaltweg. Blijf het pad langs
de weg volgen en dan passeert u een
vrijetijdsjongerencentrum. Volg dan weer RD het
bospaadje, evenwijdig aan de weg. Voorbij een
jeugdherberg aan de linkerzijde gaat u L en ga bij
het infobord en parkeerplaats RD over het
voetpad langs de asfaltweg.
Neem na een
wegversmalling en bij een zitbank de eerste
autovrije weg L. Ga aan de 3-sprong R langs wat
bomen. Ga bij de voorrangsweg R over het
fietspad. Neem de eerste weg L (Schenkesweg).

7.
Let op! Neem na 200m het eerste smalle
voetpaadje scherp R tussen de akkers door. Ga
aan de 3-sprong met zitbank L het voetpad in
langs de huizen. Neem de eerste asfaltweg R en
dan de eerste weg L langs huisnr. 12. Ga aan de
kruising met het bord Am Sandberg L het

blz 3 van 3
asfaltpad in. Volg het holle bospaadje omhoog.
Volg dan RD het graspad langs de akker. Ga aan
de kruising met zitbank RD langs de windmolen.
Ga aan het eind L over de asfaltweg en meteen
aan de Y-splitsing R. Ga aan de T-splitsing R het
dorp in en negeer een zijweg rechts. U komt weer
bij het café waar u nog iets kunt eten of drinken.
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