
Wegberger (Ramachers) Mühle 

Deze langste rondlopende wandeling van de NatuurGenotRoute in Wegberg loopt van het 

raadhuisplein van de stad Wegberg naar het gebied ten noorden van het stadsgebied. Daarbij voert 

de route de wandelaar langs beken, de Schwalm en diverse molens. Het startpunt is de parkeerplaats 

van de burcht Wegberg aan de Schwalm. 

Lengte: ca. 11,5 km 

- Als eerste bezoekt u de gerestaureerde Wegberger Mühle, ook „Ramachers Mühle“ 

genaamd. Dan volgt u stroomafwaarts wandelroute A 1 langs de Schwalm. 

- Na ca. 500 m loopt u over een brug onder de spoordijk door. 

- U loopt verder tot de straat „Im Ländchen“. 

- Hier loopt u links verder langs de Schwalm tot de Grenzlandring.  

- Nadat u de Grenzlandring bent overgestoken, volgt u wandelroute A 1 verder tot de splitsing. 

- Hier houdt u links aan en volgt het bospad tot de Molzmühle. Bij de Molzmühle stroomt de 

Mühlenbach in de Schwalm. 

- Vanuit de Molzmühle loopt u links over de Schwalmbrug en volgt wandelroute A 8. 

- Na ca. 300 m slaat u rechtsaf tot de Thomeshof. 

- U volgt deze weg naar Schwaam. Het plaatsje Schwaam met zijn huizen met rieten daken is 

een bijzondere bezienswaardigheid. 

- U loopt deze straat door in de richting van Rickelrath. Achter de Schwalmbrug volgt u rechts 

het bospad A 8/X 10 weer het bos in. 

- U volgt deze weg tot u de eerste huizen van Rickelrath kunt zien. 

- Hier maakt de A8 een bocht naar rechts. 

- Bij de vakantiehuizen gaat u rechtsaf door het bos naar de Molzmühle. 

- Als u uit het bos komt, wandelt u links via de straat in de richting van Bollenberg tot de 

„Dülkener Straße“. 

- U steekt deze straat over en volgt wandelroute A 1 tot de Buschmühle. 

- Voordat u in de richting van Balkhoven verder loopt, is het de moeite waard om de 50 m in 

de richting van Wegberg aan de Mühlenbach liggende, nog volledig functionerende 

Schrofmühle te bezoeken. 



- Als u de „Hospitalstraße“ in Busch heeft bereikt, ligt de Buschmühle ca. 20 m rechts in de 

richting van Wegberg. 

- U volgt echter de weg links in de richting van Mönchengladbach en bereikt na een paar 

honderd meter de Holtmühle. 

- Bij de Holtmühle loopt u rechts langs de molenvijver tot de Grenzlandring. 

- Nadat u de Grenzlandring bent overgestoken, wandelt u over de smalle weg tot de straat 

A 1/A 2. 

- Deze steekt u over en loopt over de Spielburgweg, parallel aan de spoorlijn, tot de 

Bahnhofstraße.  

- Hier gaat u linksaf en na de spoorwegovergang loopt u rechts door het park. 

- Nadat u de Schwalm bent overgestoken, gaat u links terug naar het uitgangspunt, de 

parkeerplaats van burcht Wegberg. 

 


