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Tijdens deze gemakkelijke wandeling vanuit het toeristische stadje Brüggen wandelt u over een bosweg
naar een leuk vennetje. Dan loopt u door de velden naar de het dorpje Götzenrath. Dan komt u bij de
prachtige Hariksee en Waldhaus Am Hariksee waar u kunt pauzeren. De terugweg gaat een ruim stuk
langs de Laarer Bach en via leuke paadjes komt u weer bij het restaurant met terras.
TIP: Maak er een wandelweekend van en blijf lekker slapen in het hotel. Doe de volgende dagen nog
wandeling 457 en 467.
GPS-afstand 12200 m, looptijd 2.30 uur en hoogteverschil 34 m.
Startadres: Hotel restaurant Brüggener Klimp, Burgwall 15, Brüggen.
U kunt parkeren op de parkeerplaats van het hotel.
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793 BRÜGGEN 12,2 km
1. Met uw rug naar de ingang en terras steekt u
de weg over en ga L over het trottoir. Negeer
pad rechts. Bij de 3-sprong neemt u het pad
evenwijdig aan de weg. Waar de weg naar rechts
buigt, gaat u L over de parkeerplaats en steek de
houten brug over.
(Begin 2020 was de (kapotte) brug afgesloten. Volg
dan RD de asfaltweg. Aan de 4-sprong bij Burg
ingang gaat u L over de asfaltweg, die meteen naar
links buigt. Aan de 4-sprong gaat u L (Klosterstraβe).
Ga nu verder bij **** in punt 1. Laat even weten als er
weer over de brug gelopen kan worden. Alvast
bedankt).
Volg RD het grindpad met rechts het park.
(Rechts ziet u de Brüggener Mühle, die voor het eerst
in 1289 als korenmolen genoemd werd en tot 1955 in
bedrijf was. Links van de watermolen ziet u de oude
Schwalm stadspoort (1770), poort in gebouw).
Aan de grote 4-sprong L (Klosterstraβe). ****
Negeer zijwegen. Na bijna 300 gaat aan de 3sprong voorbij het links gelegen tankstation R
(Dilborner Straβe) richting Roermond. (Loop over
het links gelegen fietspad). Na 150 m gaat u voorbij
huisnr. 36 bij bord “Naturschutzgebiet” L (geelrood) over de bosweg. Negeer zijpaden en volg
geruime tijd de bosweg. Na 1 km gaat u aan de
kruising bij bordje “Zone 30” RD/L (Am Ertekamp)
over de asfaltweg. Negeer zijpaden.
2. Na bijna 700 m gaat u aan de doorgaande weg
bij wegkruis R (Damer Straβe). Na 150 m gaat u L
over de veldweg. Na 700 m gaat u aan de Tsplitsing L over de asfaltweg. Negeer zijweg links.
3. Steek voorzichtig de doorgaande weg (Venloër
Straβe/B221) over en loop bij verbodsbord RD. In
het dorp Götzenrath gaat u aan de T-splitsing L
(Kalldenkirchet Straβe) langs huisnr. 81. Voorbij
huisnr. 83 gaat u bij verbodsbord R. Steek de
asfaltweg over en loop RD over het graspad langs
de akker. Na 200 m buigt het pad naar rechts.
Aan de asfaltweg bij bord “Einde Zone 30” gaat u
L. Negeer bij ijzeren hek zijpad en loop RD. Bij de
bosrand negeert u zijpad rechts. 20 meter verder
aan de 3-sprong bij zitbank gaat R over het
bospad, dat na 200 m naar rechts buigt. Aan de
asfaltweg in het dorp Brempt gaat u RD. Negeer
zijwegen.
4. Aan de T-splitsing gaat u L. (Als u hier R gaat
komt u na 50 m bij Tino’s Eiscafé met heerlijk
Italiaans ijs). Meteen daarna gaat u aan de Ysplitsing L over de klinkerweg langs de

parkeerplaatsen. Steek RD de brug over en ga
dan meteen bij het Insel-schlösschen, een villa uit
1891, R met links de Hariksee.
(De circa 20 ha grote Hariksee, waardoor de Swalm
stroomt, is 8.000 tot 12.000 jaar oud. Het meer kreeg
zijn huidige vorm door turfwinning in de 17de eeuw).
Steek de volgende brug over en loop RD de
grindweg omhoog.
(Hier bij brug verlaat de
Schwalm de Hariksee). Boven aan de 3-sprong
gaat L de grindweg omhoog en dan passeert u
rechts een minigolfbaan. Aan de 4-sprong bij
dierenparkje gaat RD/L verder over het pad. (Als
u hier R omhoog gaat passeert u meteen links
restaurant Waldhaus am Hariksee, sponsor van de
wandelgids, een leuke pauzeplek).
Negeer
zijpaden. Na 600 m gaat u aan de T-splitsing R
over de asfaltweg. Na 50 m gaat u aan de 3sprong
bij
verbodsbord
L/RD
richting
Schwalmtal. Na 200 m loopt u het bos uit en 250
m verder gaat u L over de weg gelegen tussen
akkers. Negeer na bijna 250 m zijweg rechts.
5. 200 meter verder gaat u L over het graspad,
dat na 100 rechts het bos inbuigt. Vlak voor het
eerste huis passeert u rechts een heuvel met
bunker en loop dan RD over de asfaltweg. Steek
de doorgaande weg over en loop bij zitbank RD
(Frankenmühle) de doodlopende weg. Voorbij
huisnr. 13 gaat u aan de T-splitsing L. Na 50 m
gaat u voor huisnr. 22 L de veldweg omlaag. Via
brug steekt u de Schwalm over en ga dan meteen
aan de 3-sprong RD over de veldweg, die na 100
m naar rechts buigt met links de Laarer Bach. Na
600 m gaat u aan de 3-sprong RD verder langs de
Laarer Bach. Steek na bijna 400 m de smalle
asfaltweg over en loop RD over het graspad
verder langs de Laarer Bach. (Het laatste stuk kan
na regenval erg drassig zijn, zoek zelf de beste weg).
6. Na bijna 500 m gaat u L over het grindpad. Vlak
daarna aan de 3-sprong gaat RD (geel-rood)
verder langs de Laarer Bach.
Steek de
doorgaande weg (B221) over en ga bij bord
“Landschaftsschutzgebiet” RD (geel-rood/A4)
over de verharde bosweg. Na 150 m steekt bij
zitbank R via brug de Laarer Bach over richting
Bornersee. 50 meter na de brug gaat u L over
het pad. (U passeert een moeras met dode bomen).
Een eind verder steekt u 2 bruggen over. Aan de
e
3-sprong, net voor de 3 brug, gaat u bij rood-wit
paaltje R over de smalle weg langs huisnr. 23.
Aan de T-splitsing gaat u L langs huisnr. 19. Aan
de volgende T-splitsing gaat u R en u komt weer
bij het restaurant waar u nog iets kunt eten of
drinken. Er is een mooi terras.
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