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Wie van wandelen en/of fietsen houdt in een aan afwisseling rijk landschap, kan hier volop genieten. Aangegeven fietspaden in het knooppuntennetwerk leiden
door Effeld en zijn met Nederlandse en Belgische routes
verbonden. Rondom het dorp bestaan aantrekkelijke
wandelpaden. Dit zijn de korte “Poëtische wandeling” of
de langere routes, die werden uitgezet door de “Verein
Linker Niederrhein”. Recent werden meerdere grensoverschrijdende en bewegwijzerde Nordic-walking-parcoursen geopend. In het Nationaalpark “De Meinweg”
in Nederland bevinden zich eveneens veel wandel- en
fietspaden.

De Effelder Waldsee is omgeven door bossages en bos.
De Waldsee is een geliefde plek om te zeilen en te zwemmen. Ook groeien er in deze omgeving zeldzame planten en leven er zeldzame dieren.

Sinds het midden van de vorige eeuw vindt in Effeld aspergeteelt plaats. Tussen 1950 en 1960 begonnen enkele
boeren in Effeld met het aanleggen van aspergevelden.
Op deze mineraalrijke zandgrond rond het dorp groeide de asperge zeer goed. Tegenwoordig is Effeld tot ver
over de grenzen van de regio heel bekend vanwege de
teelt van asperge. Met de exploitatie van de asperge
kwam ook de gastronomie op gang. Deze presenteert de
edele groente tijdens het seizoen van half april tot eind
juni. Van heinde en verre komen gasten en fijnproevers
naar Effeld om hiervan te genieten.

Het natuurbad “Effelder Waldsee” nodigt u uit om op
warme dagen te komen zwemmen en relaxen. Op de
ligweide onder de schaduw van de bomen kan men uitrusten en de kinderen kunnen zich heel goed vermaken
op het zandstrand.
In de nabije omgeving liggen de stad Wassenberg en
de dorpen Waldfeucht en Gangelt met hun deels behouden gebleven middeleeuwse vestingwerken. Winden watermolens bevinden zich in grote aantallen in de
recreatie-regio Heinsberg. In Nederland (goed met de
fiets te bereiken) liggen idyllische dorpen en de stad
Roermond met het grootste zoetwaterplassengebied
van Nederland, nl. “De Maasplassen”.
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Het Wassenbergse Riedelland is een met bos bedekte landrug die werd gevormd door zandophopingen
tijdens de laatste ijstijd. Naast dennen- en pijnbomen
groeien er op uitgestrekte vlaktes ook eiken en beuken. Langs de vele beken staan in het drassige laagland
moerasbossen met vooral elzen.
In het open veld en in de weilanden langs de oevers van
de Roer groeien wilgen, elzen, olmen en een groot aantal populieren. Voor veel planten en dieren zijn de oude
rivierarmen een echt refugium.
Het Meinweggebied strekt zich vanuit Effeld uit in
noord-oostelijke richting. Aan de Duitse kant is het overwegend beschermd en in Nederland is het Meinweggebied zelfs een Nationaalpark. Deze bos- heide- en meervlaktes strekken zich vanuit Effeld kilometers ver uit
langs de Duits-Nederlandse grens richting het Noorden.
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In verband met de aspergeteelt is in 1985 het aspergefeest ontstaan. Dit festijn trekt ieder jaar op hemelvaartsdag (in Duitsland
eveneens vaderdag) Muziekvereniging
ongeveer 20.000
bezoekers naar
deze kleine plaats.

EFFELD
EEN DORP TUSSEN BOS EN RIVIER
Effeld
Fietsers bij Kasteel

Dorpsgezicht
ndhaus Effeld
Hotel-Restaurant La

Brandweerfeest

orps
Trommel- en fluitk

elder Bürgerstube
Hotel-Restaurant Eff

shuis
Het gemeenschap

t Martinusplein
Aspergefeest op he

us Wilms
Hotel-Restaurant Ha

n
Effelder Kaffeemän

Het aspergedorp heeft iets meer dan 1.200 inwoners en ligt
in de deelstaat Noordrijnland-Westfalen aan de grens met
Nederland in het Natuurpark Maas-Swalm-Nette. Effeld ligt
in het waterrijke gebied van de rivier Roer/Rur en tussen de
uitgestrekte bossen van het Meinweggebied, dat wegens de
zeer grote landschappelijke verscheidenheid als beschermd
natuurgebied werd verklaard.
Effeld is ver buiten de regio bekend om zijn aspergeteelt en
de daarmee samenhangende uitstekende gastronomie. Het
dorp heeft een gouden medaille gewonnen bij de landelijke
wedstrijd “Ons dorp heeft toekomst”.
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Regelmatige manifestaties in het dorp:
Voorjaar: Carnaval met de “Effelder Kaffeemänn”
Halfvastenconcert muziekvereniging
Meiboomplaatsing door de natuurvrienden
Wandelingen met de natuurvrienden
Effelder aspergefeest op hemelvaartsdag (vaderdag)
Zomer: Voorjaarskermis
Weilandenfeest van Radio Effeld (elke 2 jaar)
Kindervakantiewerk
Zomerfeest van de zeilclub
Zomerfeest van de brandweer
Herfst: Vogelschieten
Regiokampioenschappen van de zeilclubs
Herfstfeest van de harmonie
Herfstfeest van de zeilclub
Opvoeringen van de theatervereniging “Almenrausch”
Jeugdconcert van de muziekvereniging
Winter: Havenconcert van het trommel- en fluitkorps (elke 2 jaar)
Oudejaarsfeest van de carnavalsvereniging

Hotels en restaurants in 41849 Wassenberg-Effeld:
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Vakantiewoningen in 41849 Wassenberg-Effeld:
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Hotel-Restaurant Haus Wilms, Steinkirchener Straße 3
Tel. +49 (0) 2432 - 890280, www.haus-wilms.de
Hotel-Restaurant Landhaus Effeld, Dorfstrasse 9
Tel. +49 (0) 2432 - 20981, www.landhaus-effeld.de
Hotel-Restaurant Effelder Bürgerstube, Mückenstraße 19
Tel. +49 (0) 2432 - 8912805, www.effelder-buergerstube.de
Restaurant Ohlenforst, Kreuzstraße 4
Tel. +49 (0) 2432 - 20938, www.restaurant-ohlenforst.de
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Vakantiewoning Busch, Mückenstraße 18
Tel. +49 (0) 2432 - 4410, www.info-ferienwohnung-busch.de
VakantiewoningCremers, Lendenweg 2
Tel. +49 (0) 2432 - 891656, www.vakantiewoning-cremers.com
Vakantiewoning Hilgers, Steinkirchener Straße 31
Tel. +49 (0) 2432 - 5014, www.ferienwohnung-hilgers.de
Vakantiewoning Schreiber, Schleidstraße 62
Tel. +49 (0) 2432 - 20817, www.Ferienwohnung-Schreiber-4you.de
Vakantiewoning Thissen, Steinkirchener Straße 27
Tel. +49 (0) 2432 - 20898, www.thissen-effeld.de
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41849 Wassenberg-Effeld, Bruchstraße 30
Tel. +49 (0) 2432 - 2 09 40, www.effelderwaldsee.de
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