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Ten oosten van Venlo ligt het prachtige Duitse plaatsje Wachtendonk met historische kern. Tijdens deze
vlakke en gemakkelijke wandeling wandelt u even door de oude kern en volgt u een mooi pad langs de
Nette. Dan wandelt u geruime tijd over een rustig weggetje langs akkers en landerijen. De terugweg wordt
steeds mooier, u loopt door het dal van de Kleine Niers en de Niers over ruige graspaden en veldwegen.
Aan het eind maakt u nog een mooie lus langs de Niers en door het dorp. Op sommige paden staan soms
hoog gras en brandnetels, doe bij voorkeur een lange broek aan. Neem zelf proviand mee, er staan enkele
zitbanken onderweg. Aan het eind is een terras.
Startadres: Gaststätte Büskens, Weinstraβe 24, Wachtendonk.
Parkeer op de openbare parkeerplaats aan de Bruchstraβe, net voor de brug.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

13,98 km

3 uur

19 m

44 m

737. WACHTENDONK 14 km
Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de
Bruchstraβe, ga L de brug over en u loop het
beschermd dorpsgezicht binnen. Aan de kruising
gaat u RD. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong L
(Weinstraβe). Bij huisnr. 24 komt u bij Gaststätte
Büskens.
1. Met uw gezicht naar de Gaststätte gaat u R en
neem dan de eerste weg L (Kirchgasse). Voor de
St. Michaelkerk gaat u L.
(De kerk is in 1381 in eerste instantie als kapel
gebouwd, die in 1449 parochiekerk werd. Ze is vele
malen
zwaar
beschadigd
en
weer
herbouwd/uitgebreid).
Voorbij de kerk gaat u aan de 3-sprong RD langs
het mooie Bürgerhaus, een voormalig klooster.
Tegenover huisnr. 19 gaat u L over het grindpad
langs huisnr. 22. Vlak voor bruggetje gaat u L
over het pad. Negeer zijpaden en volg het pad
met rechts het beekje Stadtgraben. Vlak vóór de
parkeerplaats gaat u R en aan het eind gaat u L
over de asfaltweg. Voorbij huisnr. 34 gaat u R
(Achter de Stadt) over de asfaltweg. (Dus niet links
naar de parkeerplaats). Vlak voor het tennisveld
van TC Wachtendonck 1978 e.V. steekt u L via
brug de beek de Nette over. Meteen daarna gaat
u R over het pad met rechts de beek met links het
Naturfreibad. Steek bij brug de doorgaande weg
over en volg RD het pad verder langs de Nette.
Negeer na bruggetje bij picknickbank zijpad links.
2. Aan het eind van het pad gaat u bij houten brug
L (X) over de smalle asfaltweg en u passeert een
zitbank. Aan de 3-sprong gaat u RD (X). Aan de Tsplitsing, met links de Berbenhof (1869), gaat u R
(Langdorferstraβe) over de asfaltweg. Volg de
weg door het bos. Aan de T-splitsing gaat u L
(X). Aan de 3-sprong gaat u R. Negeer zijwegen
en blijf de asfaltweg, die enkele bochten maakt,
RD volgen.
(U passeert rechts
Haus Ingenraedt,
een
waterburcht die voor het eerst werd genoemd in
1402).
Na 1 km gaat u aan de 3-sprong bij wegwijzer RD
(Gellendyk/X) richting Geldern. Negeer zijwegen
en blijf de asfaltweg geruime tijd RD volgen.
Steek na 1,5 km de voorrangsweg (Zur Caenheide
/K42) over en ga R langs de weg. Na 200 m gaat u
aan de 4-sprong R over de doodlopende
(bos)weg. U passeert rechts een hoeve (nr. 16) en
volg de weg langs de bosrand. De weg loopt
tussen akkers door en buigt dan naar links.
3. Negeer meteen zijweg rechts en loop langs de
grote akker. Na 500 m passeert u rechts het
landhuis Haus Caen.

(Huis Caen is een kasteelachtig herenhuis, dat in de
jaren zestig van de 17e eeuw is herbouwd uit een
voormalige kasteelboerderij. In het begin van de 19e
eeuw werd de Engelse tuin aangelegd).
Aan de asfaltweg gaat u RD door het bos. Steek
voorzichtig de doorgaande weg (Wachtendoncker
Straβe/L361) over en ga R over de strook langs
de witte lijn. Na 150 m passeert u rechts de
viervleugelige voorburcht van Huis Caen met
schuren en opslagruimtes uit de 18e en 19e eeuw
en de bijbehorende mooie watermolen. (Ziet er in
2018 onbewoond uit).
(De watermolen werd reeds in 1370 genoemd. Het
huidige vakwerk stamt uit de eeuwwisseling van de
17e naar de 18e eeuw. Bij de voorburcht ligt ook een
van de weinige overgebleven vroeg-19e-eeuwse
duiventorens. De duiventoren wordt sinds 1880
bewoond).
Steek de Niers over en volg nog 500 m de weg
RD. Bij groot wegkruis en zitbank gaat u R over
de bosweg. U komt uit het bos en volg de
asfaltweg RD. Voor ijzeren hek van Haus
Holtheyde (2e helft 16e eeuw) gaat u L over de
veldweg. De veldweg buigt naar links met rechts
de bosrand. Aan de 3-sprong gaat u RD langs
hoge populieren. Via brug steekt u de kleine Niers
over en volg RD de veldweg.
4. Na 50 m ziet u rechts een bord
“Naturschutzgebiet”. Let op! Loop links langs dit
bord over het graspad langs de bosrand en akker.
Na circa 400 m, aan het eind van het bos, buigt
het pad rechts langs de akker. Bij de Kleine Niers
gaat u L. Let op! Circa 10 m vóór u bij de stalen
brug komt, gaat u L over het graspad met links
een akker.
(Op de brug ziet u de Kleine Niers en de Niers
samenvloeien Het gras kan hier soms hoog staan.
Loop zo kort mogelijk langs of over de akker).
Let op! Circa 10 m voordat rechts een afrastering
begint, gaat u rechts (X) langs deze afrastering
over het graspad. Ga aan het eind R door 2
klaphekjes en volg het pad RD (geel/rood).
(Als het pad niet te belopen is, loop dan links van dit
paadje over weiland).
Bij zitbank aan de Niers gaat u L over het pad
langs de afrastering.
(Ook hier kan het gras soms hoog staan. Loop dan
evenwijdig langs de Niers met rechts van u het pad
en afrastering. Ga dan op het einde door afrastering
van palen (even losmaken en dan weer vastmaken)).
Precies onder de hoogspanningskabels gaat u L
(X/geel-rood) door de 2 klaphekjes.

(Als dit niet lukt omdat het gras te hoog staat, loop
dan evenwijdig door het weiland tot aan de weg. Ook
hier even de afrastering met palen losmaken en
vastmaken)
Volg nu RD het soms begroeide graspad.
5. Aan de asfaltweg gaat u R (X/geel-rood). Vlak
voor boerderij (nr.2) gaat u aan de 4-sprong R
(X/geel-rood) over de grindweg. U passeert een
zitbank en volg de veldweg. Na bijna 600 m gaat
u aan de ongelijke 4-sprong bij boom en zitbank
R (X/geel-rood) over het grindpad. Het pad buigt
naar links met rechts de Niers. U passeert een
mooie oude boom en zitbank en dan komt u bij de
samenvloeiing van de Niers en de Nette. Volg het
pad verder langs de Niers. Na 150 m steekt u via
pontje de Niers over.
(Draai rechtsom aan het wiel. Als het pontje niet
werkt, volg dan RD het pad langs de Niers. Na 600 m
gaat u aan de doorgaande R. Na bijna 200 m, waar
rechts de veldweg uitkomt, steekt u L de doorgaande
weg over. Ga nu verder bij **** in dit punt).
Aan de overkant volgt u het grindpad RD. Aan de
T-splitsing bij brug over de Nette gaat u L richting
kerk van Wachtendonk. Steek de doorgaande
weg over **** en loop RD over het pad. Negeer
meteen zijpad rechts en volg even verder de

asfaltweg RD. Aan de T-splitsing gaat u L (Achter
de Stadt).
6. Negeer zijwegen. Na 200 m gaat u vlak vóór de
brug R over de parkeerplaats. Via houten brug
steekt u de Stadtgraben over. Bij huisnr. 4
passeert u een prachtig huisje. Aan de T-splitsing
gaat u L en na 5 m gaat u R (Am Mühlenwall) door
het smalle straatje. Aan de volgende T-splitsing
bij 3 zitbanken gaat u L en steek via de brug de
Niers over. Meteen na de brug gaat u R over het
grindpad met rechts de Niers. Steek nu R de
eerste brug over en ga meteen na de brug R over
het pad.
(Links ziet u hier restanten van de Burgruïne
Wachtendonk (14e – 17e eeuw)).
Aan het eind volgt u RD de kasseienweg. (Links
ligt een prachtige villa). Neem nu de tweede weg R
(Neustraβe). Neem dan de eerste weg R (An der
Schans). Neem het eerste straatje L (Endepoel).
Negeer straatje links. Aan de T-splitsing gaat u L
en u bent weer bij de Gaststätte, de sponsor van
de wandeling, waar u nog iets kunt eten of
drinken. (Naar de parkeerplaats loopt u bij de
Gaststätte RD. Aan de 3-sprong gaat u R
(Bruchstaβe) en u komt bij de parkeerplaats.
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