
Mhyler Schweiz – Judenbruch 

Deze rondlopende wandelroute voert u naar het Wassenberger bos in de buurt van het oude 

centrum, dit gebied wordt ook Judenbruch genoemd en naar de Mhyler Schweiz aan de rand van het 

plaatsje Mhyl. De Judenbruch is een natuurmonument dat voor het eerst in 1324 in een oorkonde 

van de leengoedbezitter „Siebert op dem Judenbrooke van Wassenberg“ wordt vermeld. Deze 

wandeling is voor veel Wassenbergers de klassieke zondagochtendwandeling. Het startpunt van de 

route is de parkeerplaats bij ijssalon Kohlen op de „Erkelenzer Straße“ bij het bord van het 

recreatiegebied Heinsberg. 

 Lengte: ca. 5,5 km 

- U steekt de B 221 over in de richting van Alt Holland en slaat rechtsaf het bospad rechts 

naast Alt Holland in. 

- Dit pad volgt u langs het wildpark en u loopt verder rechtdoor. 

- Het pad stijgt enigszins. U verlaat het bos en bereikt het smalle pad langs het bos. U loopt 

dan verder naar de brede „Klosterstraße“, die u oversteekt. 

- Vervolgens neemt u het bospad aan de overkant en volgt het langs de heg tot de volgende 

splitsing. Hier slaat u linksaf en dan verder langs de heg, u volgt de weg in de richting van het 

dal.  

- U steekt de kruising over en wandelt verder tot het einde van de weg. Daar loopt u naar de 

weg die rechts de beek volgt. 

- Bij de volgende kruising slaat u rechtsaf het bos in. 

- Deze weg volgt u tot de volgende dwarsstraat, daar slaat u linksaf. 

- U volgt de hoofdweg rechtdoor tot u het bosrestaurant bereikt. 

- Bij het restaurant gaat u naar links de geasfalteerde weg in, in de richting van de hoofdweg. 

- De hoofdweg, hier heet deze „Klosterstraße“, steekt u over, u houdt links aan en wandelt 

langs de bosparkeerplaats. Nu slaat u de weg naar de Wingertsmühle in. 

- Bij de Wingertsmühle slaat u rechtsaf en loopt rechtdoor verder. 

- Na ca. 100 m slaat u scherp rechtsaf de holle weg in. 

- Deze weg volgt u en na ca. 50 m slaat u rechtsaf. 

- Op een heuvel splitst de weg, u houdt links aan. 



- Deze weg volgt u tot de volgende dwarsstraat, een laan. Van daaruit wandelt u links verder.  

- Na ca. 100 m splitst de laan. U gaat scherp naar rechts en volgt de weg tot de volgende 

kruising. 

- Bij de kruising slaat u rechtsaf de „Forckenbeckallee“ in. 

- Op de „Forckenbeckallee“ gaat u bij de eerste zijstraat rechtsaf. 

- Deze enigszins stijgende weg - aan uw rechterhand ligt een kleine vijver - volgt u. Bij de 

volgende kruising slaat u rechtsaf. Ook hier ligt links een vijver. 

- Deze weg, die langs een kanaal loopt, volgt u tot de volgende vijver. 

- Daar gaat u naar links en dan direct weer naar rechts. 

- U bent nu weer op de „Forckenbeckallee“. U volgt deze weg tot de dwarsstraat bij Alt 

Holland. Daar slaat u linksaf en steekt de provinciale weg over naar het uitgangspunt van de 

wandeling. 

 


