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STRUINBULLETIN
Nummer 24
Maart 2018
Door Reichswald langs Niers struinen om Kessel (.de)
Door: Frans Sijben – Nijmegen < met dank aan Dik Daub voor zijn feedback>

Een struinroute van 18 kilometer rondom Kessel. Een route geheel op Duits
grondgebied. Een route rondom de rivier de Niers. Deze struintocht trekt eerst
door het Reichswald. Daarna volgt een plateau met een afwisseling van akkers en
bos. Door het bos gaat het langs de Niers verder. Bij de watermolen van Asperen
ga je de Niers over. Dan begint de terugweg langs de Niers. Daarbij kom je bij het
middeleeuwse kloostercomplex Grafental: een bezoek waard. Na een jong
natuurontwikkelingsgebied steek je met de brug bij Kessel opnieuw de Niers
over. Door het Reichswald gaat het dan terug naar het startpunt in Grünewald.
Deze struinroute is een speciale ervaring op een zonnige herfstdag. Maar ook in
andere jaargetijden levert de wandeling een bijzondere natuurervaring op.
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Het Startpunt
Deze struinroute start bij Gasthaus zur Grenze. Dit café ligt aan de Kranenburgerstrasse (B504) in
Grünewald: op de grens tussen Ottersum/Gennep en Grünewald/Kranenburg.
Hoe bereikt u het startpunt
Vanuit Nijmegen:
Rij over de A73. Neem afslag 3 Malden/Mook. Volg de N271 in de richting van Gennep/Venlo. Voorbij
Milsbeek houdt u op de rotonde driekwart aan: vervolg de N291 in de richting van Gennep/Ottersum/
Kleef.
Vanuit Venlo:
Rij over de A73 en ga over op de A77 richting Goch/Köln. Neem afslag 2: Afferden. Beneden gaat u op
de N271 rechtsaf: richting Nijmegen. Volg de N271 tot aan de rotonde op de N271: ga rechtsaf over de
N291 in de richting van Gennep/Ottersum/Kleef.
Vanaf rotonde N271 naar startpunt:
Volg de richting Ottersum/Kleef. Uiteindelijk komt u op de grote dwarsweg (B504 ofwel de
Kranenburgerstrasse) in Duitsland. Op de rechterhoek ligt Gasthaus zur Grenze.
Sla rechtsaf de Kranenburgerstraat in. Parkeer uw auto meteen aan de rechterkant: op de
parkeerplaats naast het Gasthaus.
De lengte van de wandeling:
De route is ongeveer 18 km lang.

De route
Van Gasthaus zur Grenze naar de Niers: (afstand 10 km).
U steekt de Kranenburgerstrasse (B504) over naar de plattegrond aan de overkant. Ga over het fietspad
naar links. Sla de hoek om naar rechts. Voor de veiligheid steken we de Grünewaldstrasse over naar
links. Aan de overkant gaan we rechtsaf over het fietspad. Na ongeveer 150 meter steken we weer de
weg over: tot aan het laatste huis aan de overkant. Ga daarachter naar rechts: over een smal bospaadje.
Direct daarna maakt u op de 3-sprong de bocht naar links. Nu loopt u door het bos met een hekwerk aan
uw linkerkant. Loop dit paadje uit. U komt dan aan een asfaltweg. Ga naar links: passeer de zitbank, het
kapelletje van de Heilige Aloïsius en de picknickbank. Loop rechtdoor naar de klapdeur: ga hierdoor het
bos weer in.
U bent nu in het Reichswald. Een uitgestrekt bos langs de grens van Nederland en Duitsland
tussen de gemeenten: Gennep, Milsbeek, Groesbeek, Kranenburg en Kleef.
Bij het einde van het hekwerk gaat u op de 3-sprong rechtdoor. Volg dit pad door het bos een heel eind.
Ga op de 4-sprong rechtsaf: over een grote grindweg door het bos. Steek vlak daarna de (schuine) 4sprong rechtdoor over en negeer alle zijwegen. Steek de volgende 4-sprong rechtdoor over. Ga op de
daaropvolgende 4-sprong met een boom met markering A8 linksaf: een brede grindweg met eerst wat
naaldbomen dat overgaat in loofbos.
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Op de 3-sprong rechtdoor: u loopt nu langs een hekwerk aan uw rechterkant. Op de 4-sprong (bij paaltje
B13/14) rechtsaf: over een brede grindweg door het bos met aan uw rechterkant het hekwerk. Op de 4sprong met paaltje 12/13 gaat u rechtdoor. U volgt de aarden wal aan uw rechterkant. Bij het einde van
de wal gaat u op de 4-sprong (met paaltje B11/13 en B43/44) linksaf: een brede grindweg door het bos.
Volg deze weg iets meer dan een kilometer. Ga daarbij rechtdoor op de 4-sprong met paaltjes C 43/44 en
C 78/77.
Ga rechtsaf op de 4-sprong met paaltjes D77/78 en D110/111: weer ongeveer een kilometer. Ga via het
poortje het bos uit. Volg daarachter de asfaltweg met de naam ‘Berliner Strasse’ voor ongeveer 700
meter. Negeer de asfaltweg van rechts. Achter de REICHSWALDHOF (de vakantieboerderij aan de
rechterkant) gaat u rechtsaf: een veldweg langs het bos(linkerkant). Loop deze veldweg helemaal uit. Op
de T-splitsing rechtsaf: weer een veldweg. Daarmee komt u op een kruisende asfaltweg: ga linksaf.
Daarna weer een kruisende asfaltweg: linksaf bij de 2 bankjes aan de bosrand (rechts).
De weg golft wat met het bos aan uw rechterkant. Volg de asfaltweg tussen de bosrand (rechts) en
akkers (links). In zicht van een boerderij gaat u bij het einde van het bos rechtsaf: brede veldweg op langs
het bos (rechts). Op de 4-sprong in het bos linksaf: een brede zandweg met een aparte strook voor
ruiters. Weldra loopt u tussen de bosrand (rechterkant) en akkers (links). Zo gaat dat bijna 1,5 km verder.
Bij een pad naar rechts met witte paaltje B3 gaat u rechtdoor. Vervolgens komt er een 4-sprong met een
graspad (links). Ga hier rechtsaf het bos in (ruiterroute).
Ga op de 4-sprong in het bos rechtdoor (= de 2e van rechts). U daalt door het bos. Op de T-splitsing gaat
u naar links: omlaaggaand pad door het bos. Op de Y-sprong houdt u links aan. Beneden komt u uit op
een brede grindweg. Direct daarachter ligt een afdaling naar de Niers. Ga op de T-splitsing naar links:
over de grindweg langs de Niers.
Langs klooster Grafental terug (afstand: 8 km)
Volg de bosweg verder. Deze gaat uiteindelijk over in een asfaltweg: met huizen aan de linkerkant.
Onder de kastanjebomen komt u uit op een kruisende verkeersweg. Ga nu rechtsaf: over het voetpad.
Aan de overkant van de weg ligt de watermolen van Asperen.
Steek met de brug de Niers over. Meteen achter de Niers slaat u voor de schuren van een boerderij
rechtsaf: tussen de paaltjes door gaat u verder over de Nierswanderweg. Volg dit grindpad langs de
Niers. Maak voor de zitbank met het pad de bocht naar links. Voorbij de ijzeren paaltjes gaat u op de 4sprong rechtsaf: tussen paaltjes door verder over het grindpad (Nierswanderweg).
Volg dit pad langs de grindplas en maak verderop de bocht naar links. U loopt nu door de kasteellaan met
een droge sloot (slotgracht) aan uw rechterkant. Tussen de paaltjes door komt u op een 4-sprong bij de
toegang naar klooster Grafenthal.
Je bent hier op historisch terrein. Bezichtig het oude kloostergebouw en omgeving. Neem een
koffie met een lekker gebakje in de brasserie in het hoofdgebouw of in een van de schuren.
Het gebied van het landgoed Klooster Grafenthal wordt al zo’n 3000 jaar bewoond. Achter het
klooster in het Reichswald liggen heuvelgraven uit de bronstijd en zijn er sporen van de
Romeinen. De Byzantijnse Rooms-Duitse koning en keizer Otto III is hier geboren in 980.
Uiteindelijk is het graaf Otto II van Gelre die op deze plek in het jaar 1248 een Cisterciënzer
vrouwenklooster sticht. De ‘Vallis Commitis’ is geboren: het ‘dal der graven’. Deze naam herinnert
eraan dat hier tussen 1248 en 1376 de adel van Van Gelre is begraven.
In 1802 heeft Napoleon het klooster opgeheven en aan de staat geschonken. De grond is toen
verkocht aan de pachters. Tussen 1802 en 1965 is het landgoed in bezit van de familie Sinstede.
In 1945 was het klooster het hoofdkwartier van de Engelsen. Zowel Montgomery als Churchill zijn
hier geweest.
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Ga op deze 4-sprong rechtdoor verder: langs de kloostermuur. Tussen paaltjes door gaat u verder over
deze grindweg. Maak voor het zandwinningterrein de bocht naar rechts. U loopt met een sloot aan uw
rechterkant. Voor een infobord gaat u op de 3-sprong rechtsaf. U volgt dit pad met een sloot, bruggetje
en zitbank aan uw rechterkant. Links ligt een grote waterplas: het resultaat van de grindwinning. Maak
de bocht naar links langs het infobord (rechterkant). Na nog een bocht naar links komt u langs een
zitbank bij de Nier.
Ga op de 3-sprong rechtsaf. Op een volgende 3-sprong gaat u nog eens rechtsaf: langs een zitbank
(linkerkant). Het pad loopt uiteindelijk direct langs de Niers. Volg dit pad een heel stuk tot bij de brug.
Steek rechtsaf de brug over de Niers over.
Beneden komt u op een 4-sprong met een zitbank (rechterhoek): u gaat rechtdoor verder tussen
weilanden en bosrand. Maak verderop de bocht naar links. Ga op de 4-sprong linksaf: een brede weg
door het bos. Loop langs de slagboom en zitbank. Op de T-splitsing met de asfaltweg gaat u linksaf: met
de bosrand aan uw rechterkant. Op de 3-sprong bij de Trabershof gaat u rechtdoor: de grindweg met de
naam “Am Sternberg”. De Trabershof ontvangt u graag voor een drankje of hapje.

Volg de grindweg langs de bosrand tot net voorbij het huis aan uw linkerkant. Ga hier rechtsaf het bos in:
langs paaltje 13 naar het klaphek. Open het hek (optillen en naar u toe trekken) en ga het bos in. Ga
linksaf: het bospaadje met het hekwerk aan de linkerkant.
Bij het 1e klapdeurtje gaat u rechtdoor verder. Door het volgende klapdeurtje gaat u het bos weer uit: volg
het paadje (schuin naar links). Op de kruisende asfaltweg gaat u naar rechts (Am Sternberg). U komt
weer uit bij het kapelletje en zitbanken. Ga in de bocht (naar links) rechtdoor verder: het bos in via het
Kerkepaed.
Loop dit paadje door het bos weer helemaal uit. Op het eind houdt u op de 3-sprong rechts aan. U komt
direct daarna uit op de kruisende verkeersweg. Steek deze over en ga aan de overkant linksaf verder:
over het fietspad. U komt uit op de kruising met de B504. Steek over naar Gasthof zur Grenze. U heeft
het einde van deze struinroute bereikt.

Meld routeveranderingen voor andere lezers
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Vragen of reacties?
Open hier het contactformulier
Op zoek naar meer struinroutes?

http://home.kpn.nl/ms30ms10

Opsteller aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (de gevolgen
van) opgetreden routewijzigingen of voor schade van welke aard dan
ook ten gevolge van handelingen of beslissingen gebaseerd op
bovenstaande informatie

BEFCO 2018
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