
 

© Vereniging Geopaden Stuwwal 2021  / 1 4 versie 20230322

Geopad Donsbrüggen - Adolfsschlucht DE-03

Afbeelding 1: topografische kaart van Geopad DE-03



Gecontroleerd op 
22 maart 2023


Start- en eindpunt 
Parkeerplaats tegenover de kerk in 
Donsbrüggen


Karakter route 
Het eerste deel van de wandeling loopt 
over de noordrand en het plateau van de 
steile stuwwalheuvels tussen Donsbrüggen 
en Kleve. We zien hier prachtige diep 
ingesneden droogdalen met fraaie 
hellingbossen en hebben mooie 
doorkijkjes op de Rijnvlakte. Het tweede 
deel is een wandeling door de Rijnvlakte 
met op meerdere plaatsen een prachtig 
uitzicht op de steile stuwwalhellingen. 


Lengte  
Ongeveer 7 km


Bereikbaarheid 
Per bus, bus 58 richting Emmerich 
Bahnhof,  vanuit de richting Nijmegen en 
Kranenburg; idem vanuit de richting Kleve. 
Halte kerk Donsbrüggen.

Autoparkeerplaats aan de Mehrerstrasse  
tegenover de kerk in Donsbrüggen.


Horeca 
Richting Kleve op ongeveer 2 km van het 
begin van de route:

Museum Kurhaus Kleve aan de 
Tiergartenstrasse in Kleve,

Restaurant Altes Landhaus in de 
Forstgarten tegenover het Museum.


Opmerkingen 
Deze routebeschrijving is als GPX- of 
KML-bestand te downloaden op 
www.geopaden.nl. Op deze website vindt 

u routebeschrijvingen van twaalf andere 
wandelingen en een fietstocht in het 
stuwwalgebied tussen Nijmegen, Mook en 
Kleve. In de rubriek Geologie op de 
website wordt uitgebreid ingegaan op de 
ontstaansgeschiedenis van het landschap 
in dit Nederlands-Duits grensgebied.


Routebeschrijving 
Ga vanaf de parkeerplaats rechtsaf voor 
de kerk langs. Volg de kerkhofmuur naar 
links en steek de Kranenburgerstrasse 
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over ter hoogte van de spiegel achter de 
kerkhofmuur.  Bij de reclamezuil aan de 

overkant van de straat het pad rechtdoor 
naar boven nemen – Schlucht. 

We wandelen nu een scherp uitgesneden 
droogdal in met steile en hoge dalwanden 
en een smalle dalvloer. Op de reliëfkaart is 
dit droogdal aangegeven met de letter A. 
Dit dal is een mooi voorbeeld van de diepe 
droogdalen die in dit deel van het 
stuwwalgebied ontstonden doordat de Rijn 

na de doorbraak van de Gelderse Poort in 
en na de laatste ijstijd de stuwwal 
ondergroef.


Boven aan het dal bij de houten 
richtingaanwijzer die zich links van u 
bevindt, neemt u de weg rechts van de 
steen met markering 320.  

Het geopad loopt nu een stuk over het 
vlakke plateau van de stuwwal.


Kruisingen negeren en rechtdoor 
wandelen. Bij volgende Y-splitsing het 

linker pad nemen. Bij 4-sprong  linksaf 
slaan. Na ongeveer 300 meter kort na het 
laagste punt vóór paaltje met nummer 313 
(het paaltje staat in de wegrand en kan ’s 
zomers schuilgaan tussen opkomend 
struikgewas) rechtsaf slaan. Rechts van u 
is de bodem van het bos begroeid met 
mos, links van u ziet u het begin van een 
droogdal. Blijf het pad dwars door het 
droogdal volgen totdat bij de eerste 
kruising komt: links gaat de weg omlaag 
richting de B9, rechts stijgt de weg en voor 
u is een aarden wal met greppel. 

Boven op het stuwwal plateau kruisen we 
hier een aantal mooie droogdalen, op de 
reliëfkaart aangegeven met de letter B,  die 
zich naar links verder verdiepen.


Sla voor de greppel rechtsaf en ga op de 
volgende 4-sprong rechtdoor. Bij de 
daarna volgende 4-sprong met links in de 
verte een wit huis, linksaf slaan langs een 
steen met richtingaanduidingen. Rechts 
van dit pad zien we achter de bomen een 
weiland. Pad volgen tot het grote witte 
huis aan de rechterkant en links een 
zwerfsteen met daarop de tekst 
SCHLANGENWEG.  Hier linksaf slaan. 
Vrijwel direct na afslaan volgt een Y-
splitsing. Volg het linker pad in een zich 
steeds verder verdiepend droogdal. 

We wandelen hier weer door een prachtig 
diep droogdal met steile hellingen, dat 
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Afbeelding 3: reliëfkaart van Geopad DE-03



vanaf het stuwwalplateau naar de 
Rijnvlakte  loopt. Op de reliëfkaart is dit dal 
aangegeven met de letter C.


Het pad door het droogdal volgen tot het 
eindigt bij de verkeersweg onder aan de 
stuwwal. 

Vanaf dit punt bent u ongeveer 300 meter 
verwijderd van de in de kop van deze 
routebeschrijving vermelde 
horecagelegenheden.


Sla bij de richtingaanwijzer naast het 
fietspad linksaf en volg het fietspad over 
ongeveer 150 m tot een laan naar links 
met verkeersbord “Frei für Forstbetrieb”. 
Sla hier linksaf en neem vervolgens het 
eerste smalle pad rechts. LET HIER GOED 
OP. Houd direct weer rechts aan en ga het  
pad op dat de steile helling opgaat met 
midden op het pad een boom. DUS NIET 
het pad links hiervan nemen dat onder 
langs de helling loopt.

We wandelen nu door een gebied met links 
diepe droogdalen, D op de reliëfkaart,  en 
rechts een heel diepe (waarschijnlijk) oude 
groeve. 


Volg het pad om de groeve; het buigt naar 
rechts en daarna naar links en ligt vlak 
boven de verkeersweg die onder langs de 
stuwwal loopt.

Op verschillende plaatsen hebben we hier 
door de bomen een mooi uitzicht over de 

Rijnvlakte. Deze vlakte ontstond toen in en 
na de laatste ijstijd, ca. 12.000 jaar 
geleden de Rijn de stuwwalbarrière tussen 
Kleve en Elten doorbrak en de Gelderse 
Poort vormde.  De huidige loop van de 
rivier ligt meer dan 6 kilometer 
noordwaarts van de plek waar we nu 
staan. Daartussen op ca. 4 kilometer ligt 
nog een oude Rijn tak, de Altrhein.


Blijf het pad volgen tot het uitkomt op een 
rechte laan bij twee markante grafheuvels 
(Kulturdenkmäler). Neem vlak voor de 
tweede heuvel het pad naar rechts. Dit pad 
buigt naar links en komt uit op een T-
splitsing. Ga op de T-splitsing linksaf. Het 
pad loopt verderop langs de bovenrand 
van een diep droogdal, de Adolfsschlucht. 
Blijf het pad langs de schlucht volgen en 
ga waar het in de schlucht uitkomt scherp 
rechtsaf, dit droogdal in.

Bekijk eerst even verderop links de stenen 
tempel die hier door een lokale kunstenaar 
tijdens zijn dagelijkse wandeling met de 
hond de afgelopen jaren is opgebouwd.


De Adolfschlucht, E op de reliëfkaart,  is 
een heel steil en diep droogdal waarin op 
verschillende plaatsen lössafzettingen 
zichtbaar zijn.


Volg het pad door de schlucht naar 
beneden tot het uitkomt op de 
verkeersweg onderlangs de stuwwalrand. 
Steek de weg over (VOORZICHTIG!) en 

vervolg de route in de richting van Schloss 
Gnadenthal (vage richtingbord aan de 
overkant van de straat, maar let op het 
straatnaambord).

Het pad loopt nu door het vlakke Rijndal 
waarin we op verschillende plaatsen een 
prachtig uitzicht hebben op de rand van de 
stuwwal.


Volg de weg tot het conferentieoord. Ga 
door het toegangshek en neem de linker 
route over de asfaltweg, voor langs het 
witte gebouw (conferentieoord Schloss 
Gnadenthal) en dan links tussen het witte 
gebouw en het gebouw met nr. 4 door. 
Achter het witte gebouw linksaf de weg 
volgen en met bocht naar rechts het terrein 
van het conferentieoord verlaten door de 
overdekte toegangspoort met (open) hek. 
Volg het lange rechte half verharde pad tot 
bebouwing en verharde weg met rechts 
een richtingwijzer. Hier linksaf slaan en de 
asfaltweg volgen.

De scherpe overgang van de stuwwalrand 
naar de Rijnvlakte is hier duidelijk te zien.


Volg vanaf het plaatsnaambord 
“Donsbrüggen” de klinkerweg. Wandel 
langs de sportvelden linksaf, kruis de 
draisinebaan en wandel terug naar de 
parkeerplaats bij de kerk.


Einde van geopad DE-03
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