
Pützchen - Haus Wildenrath 

Ook op deze route loopt u door het noorden van de stad Wassenberg en wandelt daarbij door de 

bossen en de omgeving van Haus Wildenrath inclusief de boomgaard “Rheinische Obstsortengarten”. 

Het parcours is vanwege de lengte en de hoogteverschillen zwaarder. Het startpunt van de 

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

recreatiegebied Heinsberg. 

Lengte: ca. 9,8 km 

- Via de parkeerplaats loopt u in de richting van de berghelling en neemt de hindernisvrije weg 

met vele kronkels. 

- U loopt verder langs de sporthal naar de „Bergstraße“. 

- Op de „Bergstraße“ gaat u rechtsaf en na ca. 50 m neemt u ter hoogte van de evangelische 

kruiskerk links de zijingang van het kerkhof. 

- Na ca. 200 m verlaat u het kerkhof en loopt verder tot aan de dwarsstraat. 

- Bij de dwarsstraat gaat u rechtsaf en volgt deze tot aan de kapel „Birgelener Pützchen“. 

- U loopt langs het „Birgelener Pützchen“. U houdt rechts aan en volgt de hoofdweg. Het is 

hier belangrijk dat u niet de Stationsweg volgt! 

- Bij de volgende kruising slaat u rechtsaf en volgt de straat tot de geasfalteerde weg. Daar 

gaat u verder naar links en volgt de weg tot de volgende zijweg aan de rechterzijde. 

- Bij de volgende zijweg gaat u linksaf en volgt deze weg tot de geasfalteerde verbindingsweg. 

U steekt deze verbindingsweg over en wandelt het bos in. 

- U loopt op het continu stijgende bospad. Aan het einde van dit pad houdt u rechts aan.  

- U volgt dit pad en ter hoogte van een open plek slaat u linksaf. Deze weg stuit op een 

geasfalteerde weg, het einde van de straten „Birgelener Heide“ en „Heesweg“. 

- U steekt de kruising over en volgt de weg. Ter hoogte van de volgende splitsing - links ziet u 

van tevoren een open plek en later een kapel - slaat u rechtsaf en volgt deze weg. 

- Bij de volgende kruising houdt u links aan en bij de kruising daarna slaat u rechtsaf.  

- Nadat u een bruggetje bent overgestoken, houdt u links aan en loopt dan enigszins rechts 

een laantje tussen de weiden in. 

- Dit laantje volgt u tot u de ingang van „Haus Wildenrath“ bereikt. 



- U wandelt door het veelsoortige terrein van de natuurbeschermingsvereniging NABU tot aan 

de overgang naar het bos. Hier steekt u het bruggetje over. 

- Bij de volgende splitsing houdt u links. Ter hoogte van de ingang van de „Rheinische 

Obstsortengarten“ slaat u rechtsaf en loopt door de boomgaard. Aan de overkant verlaat u 

het terrein en slaat direct rechtsaf. 

- Deze weg volgt u tot de volgende kruising. Daar slaat u linksaf. Deze weg stuit op de 

„Heesweg“ die u oversteekt, iets later bereikt u de „Bergstraße“. 

- De „Bergstraße“ volgt u en steekt daarbij de kruisingen „Herrschaftliche Heide“ en later „Am 

Waldrand“ over. Dan slaat u linksaf de „Buchenweg“ in. 

- U volgt de „Buchenweg“ tot het einde. Dan loopt u links de " Erlenweg" in en na ca. 40 m 

gaat u naar rechts in de richting van het bejaardenwooncomplex. U houdt rechts aan en 

loopt of links op het trottoir van de „Gladbacher Straße“ of als alternatief over het terrein tot 

het begin van de straat „Auf der Heide“. 

- Bij de „Gladbacher Straße“ gaat u naar rechts in de richting van de rotonde. Op de 

alternatieve route gaat u op „Auf der Heide“ direct linksaf tot de „Gladbacher Straße“ en dan 

rechts, eveneens in de richting van de rotonde. 

- Bij de rotonde houdt u rechts aan en loopt dan rechtdoor tot u rechts het parkeerterrein van 

het uitgangspunt bereikt. 

 


