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Niederrhein etappe 4: Wesel – Hünxe - Raesfeld
Deze etappe begint in de Hanzestad
Wesel en verlaat dan het laagland van de
Neder-Rijn. We komen in het dal van de
Lippe, een riviertje dat over een grote
lengte in natuurlijke staat verkeert en

de route (40 km)









Vanuit Xanten de L480 naar de
Rijn (Rheinfähre); RA Eyländerweg langs Bislicher Insel naar
Ginderich.
Via hoofdweg 58 naar Wesel.
In Wesel ri zuiden, weg 8 ri
Dinslaken.
Na de brug over de Lippe LA, Neue
Hünxer Str. en L 463 naar Hünxe
In Hünxe RD ri Schermbeck.
In Schermbeck langs bosrand naar
Voshövel en Marienthal.
Via de 70 naar Raesfeld.

waar je een mooie fietstocht, wandeling
of kanotocht kan maken. De Lippe vormt
de zuidgrens van het natuurpark de Hohe
Mark, waarin we ons op deze etappe
bevinden.
De Hohe Mark is een licht glooiend
parklandschap - met 1040 km2 bijna
even groot als de provincie Utrecht - en
strekt zich uit aan de noordkant van het
Ruhrgebied, van Wesel tot Dülmen. Het
westelijk gedeelte van de Hohe Mark is
zeer afwisselend, met waterburchten
(Raesfeld, Gartrop, Lembeck), wind- en
watermolens, bossen en heidevelden.
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Wandeltip Raesfeld
en de Tiergarten
Vanaf het
Informatiecentrum
naast kasteel Raesfeld
zijn korte of lange
wandelingen te maken
door de Tiergarten (en
terug, 5 km); de lange
variant gaat door het
Dämmerwald naar het
kloosterdorp Marienthal
en terug (23 km).

Marienthal - Raesfeld

-

Culinair genieten

Marienthal heeft aan restaurants geen tekort, u kunt er kiezen uit bistro Carpe Diem, Haus
Elmer of het Marienthaler Gasthof.
In de gewelven van Schloss Raesfeld zit een uitstekend restaurant. ’s Zomers kunt u terecht
op het grote terras aan de slotgracht. Tip: de “Herrentorte” smaakt er heerlijk! (Restaurant
Schloss Raesfeld, Freiheit 27, 46348 Raesfeld; dag. vanaf 11 uur).

Camperplaatsen en campings: Wesel - Raesfeld
Wesel
Wohnmobilstellplatz Römerwardt / Rheinpromenade (bij huis nr. 9)
Rustig gelegen achter Welcome Hotel Wesel, bij jachthaven langs de Rijn: 26 plaatsen op
verharding, stoom (€ 2), water en sanistation, € 8,- p.n.
Rijn met Rheinpromenade, zwembad, jachthaven; ca. 2 km van centrum.
GPS N 51°39'40" E 06°35'30" (51.66111, 6.59167)

Raesfeld - Top Camperplaats!
Wohnmobilstellplatz Graf Alexander, Südring, 46348 Raesfeld (aan de rand van het dorp, 1
km van centrum en vlakbij kasteel Raesfeld en wandelpark; 8 plaatsen, water, stroom via
muntautomaat, wc en douche; € 8 per dag, max. 2 nachten).
GPS: N 51.76534 E 6.83129 (51.76534, 6.83129)
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NIET TE MISSEN!






Burg Vischering, een ‘plaatje van een kasteel’ [23]
Schloss Nordkirchen, Barokke grootheidswaan? [24]
Moderne kunst in Schloss Cappenberg [25]
Altstadt en Gradierwerk (zoutziederij) van Werne [26]

[22] Rozendorp Seppenrade
Langs de weg van Dülmen naar
Lüdinghausen ligt 4 km ten westen van
Lüdinghausen het Rosendorf Seppenrade.
’s Zomers bloeien hier meer dan 25.000
rozen, meer dan 800 soorten. Buiten de
zomer is er echter weinig te beleven, of u
moet belangstelling hebben voor de
enorme ammoniet (een fossiele schelp uit
de geologische periode van het Krijt). Deze
zogenaamde Parapuzosia seppenradensis, werd in een groeve bij Seppenrade ontdekt in
1895 en is een van de grootste ammonieten ter wereld. In het dorpscentrum staat een
kopie van het echte fossiel, dat nu is te bewonderen in het LWL-Museum für Naturkunde in
Münster.

[23] Lüdinghausen - Burg Vischerung
Het eerste van een hele reeks kastelen op deze
etappe is Burg Vischering, in Duitsland een van de
bekendste kastelen en een prachtig voorbeeld van
een zogenaamde Ringmantelburg: een echte
ridderburcht met grachten en verdedigingsmuren.
Over een loopbrug loop je van de voorburcht naar
de middeleeuwse hoofdburcht, die sinds de 12e
eeuw in het bezit is van de familie “Drost von
Vischering”. In de 16e eeuw werd de vesting tot een
woonburcht omgebouwd en tegenwoordig huisvest
de burcht het Münsterlandmuseum, een klein
cultuur-historisch museum. Afgezien van de
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