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Tijdens deze gemakkelijke en afwisselende wandeling wandelt u via een rustige asfaltweg naar de 
buurtschap Aaldonk. Dan loopt u geruime tijd over graspaden langs de Aaldonksebeek. Na een stuk langs 
de Milsbeek loopt u door de prachtige beemden van de Niers. Dan passeert u ruïne Genneperhuis en loopt 
u even langs de Maas. Via mooie veldweg komt u aan de rand van Gennep waar u via brug de Niers weer 
oversteekt. (Hier kunt u naar het centrum (100 m) van Gennep lopen, waar horeca is). Via grasdijk komt u weer 
in Ottersum. Neem zelf proviand mee. Halverwege staan enkele zitbanken. Voor deze wandeling moet u 
goed ter been zijn omdat de graspaden langs het Aaldonkesebeekje wat ruig zijn en u moet via stapstenen 
een beekje oversteken. Bijna aan het eind kunt na de leuke Markt in Gennep lopen, waar u iets kunt 
nuttigen  
 

Startadres: Kerk van Ottersum, Wilhelminastraat 13, Ottersum. (parkeren achter de kerk0 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,64 km  2.10 uur  7m  7 m 
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1. Met uw rug aan de achterzijde van de Johannes 
de Doperkerk (1931) gaat u R. Negeer zijwegen. 
(Na 250 m gaat de Wilhelminastraat over in de 
Bredeweg). Na 600 m verlaat u de bebouwde kom 
en loopt u verder RD (Bredeweg).  Na 500 m loopt 
u de buurtschap Aaldonk in. Aan de T-splitsing 
gaat u bij ruiterknooppunt 28 R (ruiterrout 28/ 
Aaldonksestraat). Aan de 3-sprong gaat u L 
(Leembaan). Na 150 m gaat u bij wandel-
knooppunt (wkp) 12 L (13) over het graspad met 
rechts het Aaldonksebeekje. Aan het einde voor 
beekje gaat u L en meteen daarna gaat u R en 
steekt u de betonplatenweg over en loop verder 
RD langs het beekje. (Soms moet u hier een draad 
openmaken).  Bij bomenrij steekt u het graspad 
over en volg het pad verder langs het beekje. 
Steek bij wkp 13 de asfaltweg over en loop RD 
(93) over het graspad met nu links van u het 
beekje. Blijf nog geruime tijd het pad langs het 
beekje RD volgen. (Soms moet u door of over een 
hek).   
 

2.  Na 750 m steekt bij boerderij de asfaltweg over 
en ga RD (pijl) langs de beek. Na 250 m gaat u bij 
wkp 93 RD (92) over het graspad verder langs het 
beekje.  Na de volgende 250 m komt u op het punt 
waar het Aaldonksebeekje en de Kroonbeek 
samenkomen en verder stromen onder de naam 
Milsbeek/Kroonbeek. Ga hier L en ga dan meteen 
R langs de Milsbeek. Steek bij wkp 92 de 
asfaltweg over en loop RD (91) over het graspad 
met rechts de Milsbeek. Volg geruime tijd het pad 
langs de beek. Na 800 m gaat u bij wkp 91 R (70) 
over de asfaltweg. Steek bij de T-splitsing de 
Driekronenstraat over en ga L (pijl) over het 
trottoir. Via oversteekplaats steekt u voorzichtig 
de doorgaande weg (N271) over en ga dan L over 
het fietspad langs de weg. Na 300 m, ter hoogte 
van het eerste huis dat links aan de overkant van 
de doorgaande weg staat, gaat u R de grasberm 
omlaag en ga door het draaihekje.   
 

3.  Ga dan meteen R over het pad over de dijk.  

 

U wandelt nu door de beemden van de Niers. U 
passeert een zitbank, een mooi pauzeplekje na 5,6 
km).  
 

Steek via 2 klaphekjes de brug het Kroonbeekje 
over en volg het pad omhoog langs een 
pompstation van het Waterschap ****. Een eind 
verder komt u vlak bij de Niers en via 3 
draaihekjes komt u bij een beekje/gracht. Steek 
via stapstenen de beek/gracht over en steek dan 
L de 2 bruggen over.  
 

**** Indien het water te hoog staat, ga dan bij het 
pompstation en de 2 fietsrelingen en loop rechts van 
de afrastering onder aan de dijk RD. (U passeert een 
zitbank). Aan het einde gaat u R naar boven naar wit 
huis/tuincentrum. Aan de asfaltweg gaat u L en u 
passeert een zitbank. Bij wkp 70 gaat u L (27/ 
“vesting Het Genneperhuis”). Bij wkp 27 gaat u RD 
(69) en steek de 2 bruggen over. Ga nu verder bij het 
volgende punt).  
 

4.  Voorbij de twee bruggen gaat u na 30 m R (pijl 
en blijf de pijl hierna volgen over het eerste 
graspad met rechts de Niers.  Op de hoek van de 
afrastering gaat u L langs de ruïne van het 
Genneperhuis en de uitkijktoren.  
 

(In de Middeleeuwen bouwden de Heren van Gennep 
hier hun burcht, waarschijnlijk op de plek van een 
Romeins fort. Later werd de burcht uitgebreid met 
verschillende vestingwerken. Het zeer strategisch 
gelegen Genneperhuis stond verschillende keren in 
de vuurlinie. In 1710 is de burcht door de Fransen 
verwoest. Om de historie zichtbaar te maken, zijn 
delen van de voormalige kroonwerken en grachten in 
het gebied rondom de ruïne hersteld. Op de 
uitkijktoren heeft u mooi zicht over drie provincies t.w. 
Limburg, Noord-Brabant en Gelderland). 
 

Ga op de volgende hoek L langs het klaphek naar 
de uitkijktoren. Volg dan RD (pijl) het graspad 
langs de Maas. Voor voormalige Maasmeander 
buigt het pad naar links (pijl).   



Steek aan het eind R de volgende 2 bruggen over 
en volg het mooie grindpad geruime tijd RD met 
rechts de Maas en links de Niers, die hier vlakbij 
in de Maas stroomt. Na 600 m passeert u een 
veerooster en volg RD (pijl) de grindweg. Bij wkp 
69 gaat u L (48) over de asfaltweg en loop onder 
het viaduct door.  Na 100 m gaat u L (pijl) door 
het klaphek en volg het pad over de dijk met links 
de Niers.  
 

5. Neem nu het eerste pad schuin R omlaag en ga 
beneden in Gennep L over de klinkerweg RD 
langs de muur van het kerkhof. Aan de 3-sprong 
RD (Genneperhuisweg). Aan de volgende 3-
sprong gaat u L en via brug steekt u de Niers 
over.  

(Als u hier R (Niersstraat) gaat, dan komt u na 100 m 
op de leuke markt in Gennep waar o.a. de 
Nederlands Hervormde kerk (1663) en het mooie 
stadhuis (17e eeuw) staat. Op het stadhuis is een 
ooievaarsnest. Hier is ook horeca).  
 

200 m na de brug gaat u aan de rand van de 
bebouwde kom van Gennep bij wkp 66 R (64 
/Kleineweg). Let op! Ga dan meteen schuin R   
langs ijzeren hek en loop RD (pijl) over de dijk. 
Aan het einde loopt u links de dijk omlaag en 
loop RD (Kleineweg) en u loopt het dorp binnen. 
Negeer doodlopende weg rechts (’t Zand). Steek 
de doorgaande weg (N291) over. Meteen daarna 
gaat u R (Wilhelminastraat) en na circa 100 m 
komt u bij de kerk, waar tegenover het mooie 
voormalig raadshuis (1902) staat.   

Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 

 

 


