
 

Een gemakkelijke rondwandeling door het recreatiegebied rondom de Hariksee 

 

Het eerste deel van de wandeling loopt aan de westkant van de Hariksee. Aan de 
linkerkant van de weg liggen woonhuizen in de bosrand, die grenst aan het 
meer, aan de rechterkant liggen akkers. 

 
Over de geasfalteerde weg loop je naar het gehucht Brempt, waar de 500 jaar 

oude St. Georgkapel staat. Maar eerst passeer je nog een spaarbekken voor 
regenwater, dat er op het eerste gezicht uitziet als een slecht onderhouden 
zwembad. Als je het dorp weer uitloopt, gaat de weg op een gegeven moment 

over in een fiets-/wandelpad; je blijft dit volgen en loopt in een U-bocht onder de 
autoweg (A52) door. Vlak vóórdat je de bebouwde kom van Niederkrüchten 

inloopt, sla je linksaf, de veldweg op die je uiteindelijk leidt naar een doorgaande 
verkeersweg (de K9). Je slaat hier links af en loopt enkele honderden meters 
berg op. Als je de Radermühle (bouwjaar 1750) voorbij bent, sla je meteen weer 

links af. Opnieuw loop je onder de autoweg door. 
 

Op een gegeven moment gaat de weg over in een smal pad, dat je door het bos 
leidt. Let op: het kan hier erg drassig zijn, waardoor het pad onbegaanbaar is; in 
dat geval zul je een alternatieve route tussen de bomen en het struikgewas 

moeten zoeken. Het feit dat er greppels (weliswaar droogstaand) van een meter 
of twee diep door het bos lopen, kan daarbij wel lastig zijn. 

Op een gegeven moment sla je linksaf en loop je weer richting Brempt. Voordat 
je het dorp weer inloopt kom je aan een bruggetje over de Swalm; vóór deze 

brug sla je rechtsaf het zandpad op. Op een gegeven moment moet je zowaar 
een stukje bergop wandelen. Aan beide kanten van het pad liggen campings en 
vrijetijdshuizen. Op het moment dat het pad weer omlaag loopt kom je vanzelf 

bij de Hariksee uit. 
 

Sla aan de oever van het meer eerst linksaf (straks kies je de weg rechts). Je 
loopt dan in de richting van een klein kasteeltje, het Inselschlösschen (het 
'Eilandslotje'). Ernaast liggen de kano- en botenverhuur en een restaurant met 

terras. 
 

Je loopt weer terug en neemt dan de weg links, richting de minigolf. Opnieuw 
loop je - net als in het begin - langs huizen die op het meer uitkijken. Bij de 
verharde weg aangekomen sla je links af en wandelt zo terug naar het beginpunt 

van de wandeling. 



Je hebt echter ook nog de mogelijkheid om de route te verlengen door rechtsaf 

te slaan. Na 500 m sla je dan links af. Deze weg blijf je ongeveer 1,2 km volgen 
tot je aan de bosrand komt. Hier sla je weer links af om terug te keren naar het 

uitgangspunt. Met deze uitbreiding krijgt de wandeling een totale lengte van 10 
km. Zie de blauwe route op de kaart. 
 

 


