Van harte welkom in de vakantieregio Schwalm-Nette
Beste gast,
Leuk dat u een kijkje komt nemen in het natuurpark van de vakantieregio SchwalmNette. Misschien is het u opgevallen dat u geen poort of hek bent gepasseerd bij
binnenkomst in het park. De verklaring hiervoor is eenvoudig: de regio rondom het
Natuurpark Schwalm-Nette is op natuurlijke wijze ontstaan en is bekend om haar
aantrekkelijke landschap met talrijke meren en rivieren. Ook zijn er talrijke historische
gebouwen te vinden en is er een uitgebreid recreatieaanbod. Of u nu een dagtocht
maakt of uw vakantie bij ons doorbrengt, u zult zich zeker niet vervelen.
U fietst graag? Onze regio beschikt over een fijnmazig netwerk van goed
onderhouden fietspaden en onverharde wegen. Of houdt u meer van wandelen in de
natuur? Door de vakantieregio Schwalm-Nette lopen verschillende bewegwijzerde
wandelroutes – sinds kort inclusief informatie over rolstoeltoegankelijkheid
In de deels historische stadscentra met leuke winkeltjes komen shoppingliefhebbers
aan hun trekken. Onder het genot van een lekkere cappuccino of een regionale
lekkernij in een van de horecagelegenheden komt u even helemaal tot rust.
Bent u enthousiast geworden over de regio? Blijf dan gewoon voor een korte
vakantie. Voor iedereen is er een passende accommodatie te vinden. En als u weer
genoeg energie heeft opgedaan, wacht een uitgebreid aanbod aan cultuur en
evenementen.

Tussen Schwalm en Nette
Het schilderachtige landschap van onze vakantieregio middenin Natuurpark
Schwalm-Nette heeft veel te bieden: grote meren, veen- en heidelandschappen,
uitgestrekte bossen en de voor de Niederrhein zo kenmerkende weilanden,
omzoomd door populieren en oude knotwilgen. En niet te vergeten de riviertjes Nette
en Schwalm, waaraan de regio haar naam te danken heeft. Ze geven de streek een
geheel eigen charme. Deze waterwegen lopen door groene weilanden, groeves en
bossen, en bepalen al sinds jaar het dag het gezicht van de aangrenzende
gemeenten met pittoreske watermolens, dorpsvijvers en idyllische bruggetjes. Het
fraaie landschap strekt zich over een afstand van in totaal 435 vierkante kilometer uit
langs de Nederlandse grens van Kleve en Viersen naar Heinsberg en
Mönchengladbach. De stad Nettetal en de gemeenten Grefrath, Brüggen,
Niederkrüchten en Schwalmtal liggen in het hart van het natuurpark dat in 1965 werd
opgericht. Een ideale uitvalsbasis voor een ontdekkingstocht door de regio: met de
fiets, de benenwagen of op de paardenrug. Er zijn mogelijkheden te over - laat u
verrassen!
Ook Niederkrüchten biedt met zijn beschermde natuurgebieden Lüsekamp, het
Boschbeekdal en de ongerepte jeneverbesheide in de buurt van het Venekotenmeer
veel mooie uitstapjes met een rijke flora en fauna. De gemeente Schwalmtal ligt
middenin een waterrijk bos- en merengebied en biedt een prachtige aanblik. Maak
eens een wandeling door bosgebied Schomm met het ‘bosdorp’ Lüttelforst, een
fietstocht langs de Schwalm, een verkenningstocht door het historische centrum
Waldniel of langs de oever van het idyllische meertje Hariksee.

De regio is de ideale plek voor fietstochten, wandelingen en ontdekkingsreizen. Het
is daarmee een belangrijk recreatiegebied dat met name wordt bezocht door
toeristen uit Nederland en de regio Rijn en Roer.
Een ander pluspunt is de uitstekende infrastructuur. De regio is prima bereikbaar via
de snelwegen A40 en A61 met afritten in Nettetal en Grefrath en de A52 in
Schwalmtal, Niederkrüchten en Brüggen.Toch weet de streek haar idyllische,
natuurlijke karakter te behouden.
Naast de aantrekkelijke natuur kunnen talrijke historische gebouwen als burchten,
kastelen en kloosters worden bezichtigd of dienen als indrukwekkend decor tijdens
fiets- en wandeltochten.

Veelzijdigheid troef
De regio scoort met name door haar veelzijdigheid, en dat geldt niet alleen voor het
afwisselende landschap. Want het uitgebreide culturele en recreatieaanbod maken
een bezoek aan de regio helemaal af. Hier komt iedereen aan zijn trekken. Het
theater in Nettetal heeft bijvoorbeeld een uitgebreid programma met
theatervoorstellingen. Hier vindt iedereen wel iets van zijn gading. Breng na een dag
wandelen door de natuur eens een bezoek aan het theater. Ook het
ontmoetingscentrum Niederkrüchten heeft een veelzijdig cultureel programma, net
als de Achim-Besgen-Halle in Schwalmtal.

De natuur…
. …kunt u via een fijnmazig netwerk van kronkelige paadjes verkennen.
Natuurbeleving staat hier hoog in het vaandel. Het Krickenbecker Merenplateau is
met het aangrenzende gelijknamige kasteel Krickenbeck een schilderachtige plek,
dat nog steeds getuigt van glorietijden uit het verleden. Meren, moerasgebieden,
weilanden en bossen bepalen het gezicht van dit circa 1300 hectare beschermde
natuurgebied, waarin veel vogels een thuis hebben gevonden. Het natuurgebied is
een van de oudste in Noordrijn-Westfalen.
Kijk vanaf een van de idyllische steigers hoe een blauwe reiger een visje vangt of
ontdek de zeldzame ijsvogel, een kleurrijk klein vogeltje, dat hier te vinden is.

Het regent?
Breng dan eens een bezoekje aan een van onze afwisselende musea: de burcht
Brüggen met de natuurkundige collectie, het openluchtmuseum Dorenburg in
Grefrath of het textielmuseum in Nettetal, schilderachtig gelegen in de buurt van het
beschermde natuurgebied Krickenbecker Meren. Gezinnen met kinderen zijn van
harte welkom, want ook kleine ontdekkingsreizigers zijn hier helemaal op hun plek.

U bent een sportief type?
Rondom het landhuis Haus Bay, stammend uit de 17e eeuw, strekt zich een prachtig
gelegen golfterrein met 18 holes uit, inclusief 6 trainingsholes voor openbaar gebruik.
In het winterseizoen is de overdekte ijsbaan in Grefrath een bezoek waard. Uw
schoenmaat bevindt zich vast en zeker tussen het grote aanbod van schaatsen dat
hier gehuurd kan worden. Niks staat u in de weg voor een lekker uurtje zwieren op
het ijs.
Het nordic walking park Elmpter Wald-De Meinweg is een prima plek voor sportieve
activiteiten in een imponerend natuurdecor.

‘Geluk op de paardenrug’ ervaart u in het Grenzwald, in het hart van het Natuurpark
Schwalm-Nette aan de Nederlandse grens. Er is bijna geen enkele andere regio in
Duitsland die beschikt over een zo wijd vertakt en goed bereikbaar netwerk van
ruiterpaden. Geniet op de paardenrug van een onvergetelijk uitstapje in de natuur. Er
worden buitenritten met gids en een heleboel overnachtingsmogelijkheden voor
paard en ruiter aangeboden.

Heen en weer
Natuurpark Schwalm-Nette ligt op slechts een steenworp afstand van de
Nederlandse grens. Zo kan het gebeuren dat u tijdens een wandeling of kanotocht
steeds weer ongemerkt van het ene land naar het andere oversteekt. Niet voor niets
hoort het Natuurpark Schwalm-Nette – ongeacht de landsgrenzen – sinds 1976 ook
bij het 789 kilometer grote Nederlands-Duitse Natuurpark Maas-Schwalm-Nette.
Ook op culinair vlak heeft de regio aan beide zijden van de grens iets bijzonders te
bieden: asperges – het ‘witte goud’. Want de teelt van de ‘koningsgroente’, zoals
fijnproevers de witte scheuten van de geliefde groenteplant ook noemen, is in de
grensregio in de adelstand verheven. De plaatselijk geteelde ‘Nette’ en ‘Burgi’
asperges trekt elk jaar fijnproevers van heinde en verre. Kom gewoon een keer langs
en geniet van deze lekkernij.

Natuurbeleving
In onze regio zijn maar liefst vier unieke natuurgebieden met een rijke en
afwisselende flora en fauna te vinden, die in deze vorm maar zelden voorkomen. Hier
staat natuurbeleving voorop. Laat u betoveren door onze idyllische veengebieden,
wuivende rietvelden of authentieke rivierlandschappen die zich uitstekend lenen voor
kanotochten of wandelingen langs de oever.
Natuurliefhebbers komen aan en op het water aan hun trekken. Hier kunt u van
dichtbij zien, hoe het drassige dal van de Schwalm, die bij Tüschenbroich ontspringt
en uitmondt in de Maas, er honderden jaren geleden uit moet hebben gezien. De
regularisatie van het water is in de Dilborner Bende en de Elmpter Bruch weer
ongedaan gemaakt.

