
Tüschenbroicher Mühle 

Deze NatuurGenotRoute voert de bezoeker rondom de Tüschenbroicher Mühle. De bezoeker 

wandelt daarbij door het FFH-gebied en natuurreservaat „Tüschenbroicher Wald“. Hier zijn er, naast 

de prachtige natuur en het schitterende landschap met de vochtige moerasbossen in de landouw van 

de Schwalm, ook voor de in cultuurgeschiedenis geïnteresseerde wandelaar in de directe omgeving 

allerhande zaken te ontdekken. Het startpunt is de parkeerplaats voor de Tüschenbroicher Mühle. 

Lengte: ca. 6 km 

- Kijkend naar kasteel Tüschenbroich laat u restaurant Tüschenbroicher Mühle eerst links 

liggen en draait naar rechts. 

- U wandelt langs het kasteel op de wandelroute tussen de vijvers bij de oliemolen. 

- U volgt de wandelroute verder rechtdoor en bereikt de Ulrichskapel. 

- Achter de kapel slaat u linksaf en wandelt door het bos. U steekt via een smal houten 

bruggetje de Wingsgraben over en loopt dan om het bos heen. Daarbij houdt u de hele tijd 

links en heeft zo uitzicht op de watertoren van Uevekoven. 

- Bij de hoogzit gaat u weer naar links, langs het voormalige bediendenhuis en de voormalige 

Schanzerhof in de richting van de Tüschenbroicher Mühle. Hier kunt u pauzeren, midgetgolf 

spelen of een boottochtje maken. 

- De route voert u rechts langs de molen in de richting van de provinciale weg L 364, die u 

oversteekt om dan door een mooi beukenbos in de richting van Watern te wandelen. 

- Achter de tuinen bereikt u, als u linksaf slaat, de Bockenmühle. 

- U steekt de „Mühlenweg“ rechtdoor over en wandelt over de „Schilfweg“. Dan loopt u 

verder naar links en bij de kruising naar rechts de straat „In Broich“ in. 

- U volgt deze straat voor bestemmingsverkeer tot Brunbeck. 

- Hier draait u naar links, steekt de provinciale weg L 364 weer over en bereikt de plaats 

Tüschenbroich. 

- U gaat linksaf langs het plantsoen van het visserspark, loopt tot de oude kastanjebomen, 

gaat dan naar rechts en na ca. 100 m weer naar links tot u het uitgangspunt bereikt. 

 


